
PROSINEC 
2019 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.  

 
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ

Vstupné 80/40 Kč

STÁLÉ EXPOZICE

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. 

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

PROVOZNÍ PŘESTÁVKA OD 30. 9. 2019.

VODNÍ TVRZ

Jeseník - lázně č. p. 175

STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Lázních Jeseník

www.muzeumjesenik.cz,

REGENHART & RAYMANN
DVĚ RODINY, KTERÉ NAVŽDY 
PROMĚNILY TVÁŘ MĚSTA.  

        26. 11. 2019 – 8. 3. 2020
                Hlavní výstavní sál
              

Autor výstavy: Mgr. Jan Petrásek
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková Vstupné 50/25 Kč                                                  

Před dvěma sty lety, v prosinci roku 1819, uzavřel jesenický obchodník s plátnem Josef Raymann 
smlouvu s vídeňskou podnikatelskou rodinou Regenhartů. Tím byly položeny základy k pozdějšímu 
vzniku firmy Regenhart & Raymann, která se stala největší textilní továrnou v rakouském Slezsku, 
sbírala zlaté medaile po světových výstavách, a dokonce byla dvorním dodavatelem na císařský dvůr. 
Nejen vybudováním několika továrních komplexů v Jeseníku proměnila firma a obě rodiny tvář města. 
Výstava obsáhle představí tento zásah do podoby a rozvoje Jeseníku, vylíčí rovněž obě rodinné 
historie a osudy jednotlivých příslušníků, nastíní vývoj firmy a vyzdvihne její úspěchy 
na mezinárodním poli. Prezentovány budou také výrobky vzešlé ze zdejších textilních závodů 
či osobní rodinné předměty.   

                       KOUZLO BETLÉMŮ VE VODNÍ TVRZI
 
              

                      4. 12. 2019 – 5. 1. 2020
                                                         Galerie

 
              

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.

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.

Vánoce. Jedno slovo, které zvláště u dětí vyvolává napjaté očekávání, jejich oči svítí radostí a v době 
adventu prožívají svíravý, ale šťastný pocit. U dospělých pak stoupá hladina stresu, aby vše bylo 
perfektní jako z reklamy. Kdysi však byly tyto svátky pro všechny dobou klidu, míru, pohody, rozjímání 
a harmonizace duše. V dnešní době se to z velké části zvrtlo spíše ve válečný čas. Zpomalte však 
na chvilku v těchto svátečních dnech a navštivte Vlastivědné muzeum Jesenicka, které pro vás 
připravilo vánoční výstavu. Betlémy byly zapůjčeny panem Bohumilem Duškem, který se jim aktivně 
věnuje od 80. let. Nejprve to byly tradiční vyřezávané jesličkové archy nebo skříňkové betlémy a poté 
se soustředil převážně na konstruování betlémů mechanických. Stal se tak jedním z mála 
pokračovatelů výrobců pohyblivých betlémů v Čechách. Vedle toho také betlémy sbírá, několik 
desítek betlémů z jeho sbírky každoročně putuje na vánoční výstavy u nás i v zahraničí. Je autorem 
pravidelných vánočních výstav ve Valdštejnském paláci v Praze, uskutečnil i řadu výstav 
samostatných, např. v Brně, Slavkově, Jimlíně, Poděbradech či v Praze. Od roku 2010 je hlavním 
organizátorem výtvarné soutěže pro děti a mládež s touto tematikou, kterou pořádá Kancelář Senátu 
ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů. 

Vernisáž se uskuteční v úterý 3. 12. 2019 od 18.00 hod. ve Vodní tvrzi, vstup na zahájení je 
zdarma. 

Vstupné 50/25 Kč                                                  

Kurátor výstavy: Mgr. Milan Rychlý
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková, Martha Akritidu

                            12. 12. 2019
  Zdravá kavárna v Jeseníku
              

REGENHART & RAYMANN
DVĚ RODINY, KTERÉ NAVŽDY 
PROMĚNILY TVÁŘ MĚSTA.  

VÍRA A POVĚRY 
V JESENICKÝCH POVĚSTECH  

Poslední díl pásma jesenických pověstí proběhne symbolicky v předvánočním čase – tématem jsou 
totiž příběhy, v nichž se zrcadlí náboženský život původních obyvatel a vůbec motivy spojené 
s křesťanstvím. Posluchači se, obrazně řečeno, přenesou do dob, kdy se u jesenických kapliček 
modlili zbožní poustevníci, k zázračným studánkám či pod klenby významných poutních kostelů 
(Mariahilf, Uhlířský vrch). Avšak ani hluboká víra místních nedokázala zabránit tomu, aby se to 
v horách i v podhůří nehemžilo zlými duchy, feuermanny, nočními běsy, ba i zplozenci samotného 
pekla, kteří odpradávna přispívají k dualitě našeho světa… Těšit se na Vás bude Matěj Matela, 
odborný pracovník VMJ. Opět se sejdeme ve Zdravé kavárně 12. 12. 2019 od 18.00 hod.

Doporučujeme rezervaci míst předem osobně ve Zdravé kavárně.    
Vstupné 20 Kč                                                  

OTEVÍRACÍ DOBA VODNÍ TVRZE O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
  

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.

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.

27. 12. 2019  OTEVŘENO
28. 12. 2019  OTEVŘENO
29. 12. 2019  OTEVŘENO

                            6. – 7. 12. 2019
  Vodní tvrz a Zámecké náměstí
              

VÁNOČNÍ JARMARK  

Pátek 6. 12. 2019                           Sobota 7. 12. 2019
16.00–22.00 hod.                           11.00–17.00 hod.

Živý betlém, hudba, dílničky, výstavy, řemesla, svařák... a další. Program bude upřesněn.

Vlastivědné muzeum Jesenicka Vám přeje radostné prožití 
vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2020. 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás v novém roce.

25. 12. 2019  ZAVŘENO
26. 12. 2019  ZAVŘENO

24. 12. 2019  ZAVŘENO 30. 12. 2019  ZAVŘENO
31. 12. 2019  ZAVŘENO
1. 1. 2020  OTEVŘENO


	Stránka 1

