
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 

V  ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2020
VODNÍ TVRZ 
Otevřeno: úterý až neděle 9.00 – 17.00 hod.

VÝSTAVY
BOHATSTVÍ VODY A LEDU | 23. září 2020 – 22. listopad 2020 | Galerie

Zaříznutá údolí potoků s kaskádami vodopádů, podzemní krasové labyrinty, zamlžená rašeliniště, osvěžující pra-
meny i sněhové laviny. To vše neodmyslitelně patří ke koloritu Jeseníků a Rychlebských hor. A co teprve minulost, 
kdy mráz trhal oblé pahorky na suť, kdy Velká kotlina hos� la svůj malý ledovec a skandinávský ledovcový š� t se 
dotýkal severních úbočí horských hřebenů… Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak se podílela na nezměr-
ném bohatství rostlinných a živočišných druhů? Právě to a mnoho jiného se na výstavě dozvíte. Vernisáž pro-
běhne v úterý 22. září 2020 v 18.00 hod. v prostoru galerie Vodní tvrze v Jeseníku. Vstup na vernisáž je zdarma.

Kurátoři výstavy: Mgr. Mar� n Hanáček, Ph.D., Mgr. Vojtěch Taraška

Vstupné 60/30 Kč

OD ČERVENÉHO KŘÍŽE K WINTERHILFE | 16. září 2020 – 29. listopad 2020 | Hlavní výstavní sál

Války provází lidstvo od pradávna, avšak až v posledních dvou stale� ch funguje organizace, která zmírňuje utrpení 
jak vojáků, tak i civilistů – Červený kříž. Ve VMJ návštěvník spatří exponáty, které dokládají charita� vní činnost 
tohoto mezinárodního hnu� . První světovou válku přiblíží různé š� ty ze sbírek muzea a soukromých sběratelů, 
druhou světovou válku pak fenomén zvaný Winterhilfe. Drobné sběratelské předměty, které dobývají v dnešní 
době aukce, dříve sloužily k získávání příspěvků na pomoc strádajícím vojákům. Vernisáž se koná v úterý 15. září 
2020 v 18.00 hod. v hlavním výstavním sále Vodní tvrze, vstup na vernisáž je zdarma.

Kurátor výstavy: Mgr. Milan Rychlý

Vstupné 60/30 Kč

POLICIE VEŘEJNOSTI | 17. červen 2020 – 6. září 2020 | Hlavní výstavní sál

Přijměte pozvání k ak� vní účas�  na oslavě desátých narozenin Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. 
Na interak� vní výstavě v unikátním historickém prostředí jesenické Vodní tvrze se to� ž seznámíte se skutečnou 
prací policistů. Součás�  výstavy je i historická sonda do dějin policie na Jesenicku, a tak si kromě dě�  přijdou na 
své také vlas� vědní nadšenci. 

Autoři výstavy: plk. Mgr. Bc. Ludmila Andělová, Mgr. Miroslav Spurný

Vstupné 60/30 Kč

PRÁZDNINOVÁ HERNA | 1. červenec 2020 – 13. září 2020 | Galerie

Vlas� vědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Vlas� vědným muzeem v Šumperku, Pevnos�  poznání Univerzity 
Palackého a s Šermířským spolkem Jeseník připravilo pro malé i velké interak� vní hernu. Těšit se můžete nejen 
na náročné IQ hry, stolní hry či hlavolamy, ale i na nejrůznější odpočinkové ak� vity.

Kurátoři výstavy: Mgr. Pavel Rušar a Ing. Luděk Augusta

Vstupné 60/30 Kč

XX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU
Na sklonku září se v Jeseníku uskuteční jubilejní 20. ročník tradičního svatováclavského setkání, jež se letos do-
slova ponese na vlnách potoků, řek, rybníků a pramenů Jeseníků a podhůří. Tématem je to� ž VODA v nejrozma-
nitějších podobách. Akce započne 28. září v Bílé Vodě, kde proběhne mše svatá. Večer pak Priessnitzovy lázně 
rozezní tóny kapely Hradišťan v čele s primášem Jiřím Pavlicou. Na druhý den je naplánováno odborné sympo-
zium, na němž vystupující, ať už z oblas�  přírodních či společenských věd, představí široké téma vody z nejrůz-
nějších úhlů. Těšit se můžete i na odpolední komentovanou prohlídku výstavy „Bohatství vody a ledu“. Akci tře-
� ho dne zakončí exkurze, jejímž cílem bude na reálných příkladech přiblížit způsoby zadržování vody v krajině.

Podrobnos�  k jednotlivým akcím budou upřesněny na webových stránkách muzea (www.muzeumjesenik.cz) 
a na plakátech.

PŘEDNÁŠKY | vždy v 18.00 hod. ve Vodní tvrzi v Jeseníku | více informací na samostatných plakátech

2. ZÁŘÍ O dřevařích i pastevcích. Stará povolání jesenických hor (Mgr. Matěj Matela)
2. ZÁŘÍ Gräfenbergská konspirace. Polská poli� cká emigrace 19. stole�  v lázních (Mgr. Jan Petrásek)
21. ŘÍJEN Způsoby pohřbívání od pravěku po současnost s ohledem na reálie Jesenicka (Mgr. Milan Rychlý)
21. ŘÍJEN Rejvízská horna� na pohledem přízemním i nebeským (Mgr. Pavel Rušar)

PŘEDNÁŠKY V PRIESSNITZOVÝCH LÁZNÍCH | více informací na samostatných plakátech
1. ŘÍJEN „Starý z Kopy“. Slezský patriot Viktor Heeger a lázně Jeseník (Mgr. Matěj Matela)
1. ŘÍJEN Osud génia vodoléčby (Mgr. Květoslav Growka)

PODZIMNÍ PÁSMO „JESENÍKY A PODHŮŘÍ V DÍLE SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA SLÁMY“
8. ŘÍJEN 1. díl – Z Opavy do Osoblahy 

Zajímá-li Vás, jak na oblast Opavska, Bruntálska, Jesenicka či nejvyšších horských poloh nahlížel před více jak 
130 lety český buditel Fran� šek Sláma, přijměte pozvání na třídílný pořad, jenž proběhne ve Zdravé kavárně vždy 
od 18.00 hod. Těšit se na Vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.
Vstupné 20 Kč, nutná rezervace a zakoupení vstupenek předem!

EXKURZE | aktuální informace na samostatném plakátu

3. ŘÍJEN Žulovsko v dobách ledových (Mgr. Mar� n Hanáček, Ph.D.)

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ 
OLOMOUCKÝM KRAJEM

STÁLÉ EXPOZICE
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ

Moderní interak� vní expozice, jež se věnuje geomorfologickému vý-
voji Jesenicka i obecně vzniku a vývoji naší planety, vznikla díky fi nan-
ční mu příspěvku Olomouckého kraje ve výši 7 miliónů korun. Hlas 
zná mého umělce Arnošta Goldfl ama seznámí návštěvníky s řadou po-
zoruhodných faktů o geologických jevech tohoto kraje, k vidění jsou 
zajímavé modely sopky, trilobita, jeskyně či snímky z produkce BBC. 
Sbír kové předměty jsou prezentovány v moderním výstavním fun dusu. 
Kromě dotykové obrazovky s doplňujícími texty a animacemi návštěv-
níky nepochybně zaujme fascinující 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 sta-
vební. Vůbec poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. stole�  uložené 
ve vra� slavských archivech, informace o procesech s údajnými čaro-
dějnicemi jsou uvedeny do kauzálních souvislos� . Návštěvníci na své 
cestě do temné historie Jesenicka využívají audio průvodce ve čtyřech 
jazykových mutacích. Zajímavos�  expozice je tzv. fogscreen, unikátní 
promítací zařízení do suché mlhy, které představí nešťastný osud první 
obě�  jesenických procesů Barbory Schmiedové.

Maximální počet osob ve skupině je 12 osob. PROSÍME O REZERVACI 
PŘEDEM NA TEL. 725 073 539. Prohlídky probíhají každou celou hodinu 
kromě poledne. Vstup do expozice je zakázán dětem mladším 10 let, 
nedoporučuje se ani pro dě�  do 13 let.

Vstupné 110/55 Kč

FAUNA A FLÓRA JESENICKA

Stálá expozice Fauna a fl óra Jesenicka získala v roce 2005 tře�  místo 
v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii výstava. Ve stejné 
podobě ji návštěvníci již neuvidí. Z důvodu rekonstrukce a reorgani-
zace stálých expozic ve Vodní tvrzi je tato expozice živé přírody přesu-
nuta do Ry� řského sálu. Celková koncepce výstavy zůstala zachována, 
v návaznos�  na nové prostory však muselo být centrální dioráma upra-
veno tak, že vznikly dvě vitríny. V první jsou vystaveni dravci a sovy, ve 
druhé pak spatříte různorodé zástupce živočišné říše představené v je-
jich přirozeném prostředí, jako je například les, pole, louka nebo vodní 
biotop. S přesunem expozice byly zároveň obnoveny texty a fotografi e, 
které se zaměřují na vybrané významné fenomény jesenické přírody, 
jako jsou alpínské hole, rašeliniště, horský smrkový les, skalní biotopy 
a botanicky a faunis� cky velmi cenná Velká kotlina.

Vstupné 50/25 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA

Ve své nynější podobě představuje Historie a archeologie Jesenicka nej-
starší stálou expozici v prostorách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje 
výsledky bádání a archeologických výzkumů od pravěku až do 19. sto-
le� . Dále přibližuje návštěvníkům, že Jesenicko neprocházelo jen obdo-
bími 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, spja-
tou se jmény hudebního skladatele Karla Di� erse z Di� ersdorfu nebo 
zakladatelů vodoléčby Vincenze Priessnitze a Johanna Schrotha.

Vstupné 50/25 Kč

RODNÝ DŮM VINCENZE PRIESSNITZE 
Lázně Jeseník, č. p. 175

STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
UZAVŘENO

V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo kafe.
OTEVŘENO DENNĚ

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EDH)
12. – 13. září 2020 | VMJ nabídne vstupy k expozicím a výstavám za 
50 % ceny, a to s komentovanými prohlídkami.

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


