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VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 

V ŘÍJNU 2022VODNÍ TVRZ
Otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

 
STÁLÉ EXPOZICE
 
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ 

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 geo-
logických 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. 

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 dokumenty ze 17. sto-
letí uložené ve vratislavských 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 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 zaká-
zán 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 expozici v pro-
storách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky bádání a archeo logických výzkumů od pra-
věku až do 19. století. Dále přibližuje návštěvníkům, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími roz-
květu 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 ne-
poslední řadě expozice přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hu-
debního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu 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 bude otevřena na Dny Vincenze Priessnitze. 
Dne 3. 10. 2022 (15.00–17.00 hod.), 6.–7. 10. 2022 (10.00–17.00 hod.). 
Po zbytek měsíce uzavřena.

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

VÝSTAVA

14. září – 31. prosince 2022          Hlavní výstavní sál
NEMOC NECHODÍ PO HORÁCH, ALE PO LIDECH. 
DĚJINY ZDRAVOTNÍ PÉČE NA JESENICKU
Ačkoliv se Jesenicko mohlo od 19. století pyšnit vysokou koncentrací lázeňských zařízení, vývoj zdra-
votní péče prošel i zde běžným zdlouhavým vývojem, korunovaným až koncem století vznikem insti-
tucionalizovaných nemocnic. Lokální specifika tohoto rozvoje představí návštěvníkům textová část 
výstavy, doplněná o rozličné dobové předměty sloužící k lékařským a chirurgickým zákrokům.
Autor: Mgr. Jan Petrásek
Vstupné 60/30 Kč

VÝSTAVA
28. září – 27. listopadu 2022       Galerie
ZANIKLÁ SÍDLA MORAVY A SLEZSKA
Putovní výstava je výstupem projektu „Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní 
paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska“ a představí návštěvníkům zanikání sí-
del v moravsko-slezském prostoru, ať již z příčiny vysídlení původního obyvatelstva, či průmyslových, 
hospodářských a vojenských důvodů, rovněž pomocí 3D modelů, artefaktů ze zaniklých míst a mul-
timediálních prvků. 
Autoři: Mgr. Ing. Hana Vavrou chová, Ph.D. Mgr. David Kovařík, Ph.D. a spol.
Vstupné 60/30 Kč

EXKURZE 

8. října 2022, 7.35 hod. 
VYCHÁZKA ZA NETRADIČNÍ HISTORIÍ  
ZÁMKU JÁNSKÝ VRCH
Malou vycházku za netradiční historií zámku Jánský Vrch povede archeolog VMJ Mgr. Milan Rychlý, 
s nímž se budete moci projít okolím tohoto známého historického objektu a dozvíte se neznámé 
informace, o nichž se nepíše, a budou tak pro účastníky překvapením. 
Odjezd autobusem z Jeseníku v sobotu 7.35 hod., příjezd do Javorníku 8.25 hod. 
Odjezd autobusem z Javorníku 12.32 hod., nebo vlakem 14.01 hod.
Povede: Mgr. Milan Rychlý      ÚČAST BEZPLATNÁ

22. října 2022, 14.00 hod. 
VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA JESENICKÝM HŘBITOVEM
Kapitán Jan Krejčí, starosta a první okresní hejtman Josef Sachs, polní pilot Viktor Schünzel či řec-
kokatolický duchovní Viktor Nevický. To je jen zlomek význačných, zajímavých a často zapomenu-
tých osobností, které odpočívají na jesenickém hřbitově. Přijměte pozvání na předdušičkovou vy-
cházku, na níž vám budou průvodci někdejší archivář Mgr. Květoslav Growka a Mgr. Matěj Matela, 
odborný pracovník VMJ.
Sraz: 14.00 hod. před hlavní branou hřbitova na Husově ulici. Koná se za každého počasí.
Telefonický kontakt: 775 459 314
Povede: Mgr. Květoslav Growka a Mgr. Matěj Matela  ÚČAST BEZPLATNÁ

PŘEDNÁŠKY 

13. října 2022, 18.00 hod.           Rytířský sál 
ZDRAVOTNÍ PÉČE NA JESENICKU
Jak vypadala péče o nemocné na Jesenicku v předmoderní době? Co obnášely profese ranho-
jičů, lazebníků či porodních bab? Kdy zde vznikly první veřejné nemocnice, jak fungovaly, kdo v 
nich prováděl péči a kdy případně zanikly? Na to a mnoho jiného odpoví přednáška věnující se 
zdravotní péči v našem regionu a tematicky doplňující aktuální výstavu VMJ.
Přednášející: Mgr. Jan Petrásek          VSTUP ZDARMA

28. října 2022, 18.00 hod.           Rytířský sál 
VZNIK ČESKOSLOVENSKA A POSLEDNÍ MĚSÍCE 
ROKU 1918 NA JESENICKU

Osmadvacátý říjen 1918 vnímáme jako den, kdy se splnily touhy našich předků a došlo k usta-
vení samostatného československého státu. Jeho vyhlášení však bylo na Jesenicku, osídleném 
převážně německým obyvatelstvem, přijato s odporem a obavami z budoucnosti. Pojďme se 
tedy podívat na konec roku 1918 v kraji pod Pradědem poněkud odlišným pohledem, než na 
jaký jsme zvyklí ze školních učebnic.
Přednášející: Pavel Macháček          VSTUP ZDARMA


