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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 
V ŘÍJNU 2021

VODNÍ 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 fascinu-
jící 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 uzavřena.

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

PŘEDNÁŠKY V PRIESSNITZOVÝCH LÁZNÍCH    Zrcadlový sál
 více informací na samostatných plakátech 

6. ŘÍJEN, 18.00 – 20.00 hod.      
KDYŽ V JESENICKÝCH LÁZNÍCH POBÝVAL ARCIVÉVODA EVŽEN HABSBURSKÝ (MGR. MATĚJ MATELA)

S PRIESSNITZEM EVROPOU KŘÍŽEM KRÁŽEM (MGR. KVĚTOSLAV GROWKA)

PŘEDNÁŠKA 21. ŘÍJEN, 18.00 hod.     Rytířský sál Vodní tvrze

ZAJÍMAVÉ BOTANICKÉ LOKALITY NA JESENICKU

Největším bohatstvím Jesenicka je bezesporu zdejší příroda. Od nížin na Vidnavsku po vrchol 
Pradědu panují velmi rozličné přírodní podmínky. V nejvyšších partiích hor se dosud zrcadlí po-
slední doba ledová, zatímco kulturní krajina zemědělsky obhospodařovaného podhůří je výslednicí 
přírodních procesů a mnohasetletého působení člověka. Také květena různých koutů Jesenicka je 
proto velmi rozmanitá a v mnoha ohledech jedinečná. Na přednášce se seznámíme s vybranými 
botanickými lokalitami, které dobře reprezentují bohatství a pestrost jesenické flóry.

Přednášející: Mgr. Vojtěch Taraška, odborný pracovník VMJ

VSTUPNÉ ZDARMA

VÝSTAVY        

ZMIZELÝ HRUBÝ JESENÍK

15. září – 2. leden 2022 | Galerie a Hlavní výstavní sál

Obraz nejvyššího moravsko-slezského pohoří v dobách, kdy ze stěn shlí-
žela tvář starého mocnáře a později prvního československého prezidenta, 
přináší fotografická výstava Vlastivědného muzea Jesenicka. Několik de-
sítek unikátních archivních snímků, které pochází z muzejních sbírek i od 
soukromých sběratelů, jsou díky moderní technice zároveň doplněny 
současnými fotografiemi, a návštěvník tak může sám posoudit, nakolik se 
dané místo do dnešních dnů změnilo. Výstavou provází tři zvířecí společníci 
symbolizující geomorfologické členění Hrubého Jeseníku. Do Pradědské 
hornatiny se tak vypravíte spolu s kamzíkem horským, Keprnickou horna-
tinu poznáte s tetřívkem obecným a hvozdy Medvědské hornatiny zase  
s dávným obyvatelem těchto hor medvědem hnědým.

Kurátoři výstavy: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská, Mgr. Matěj Matela

Vstupné 60/30 Kč

EXKURZE 9. ŘÍJEN

ÚDOLÍM ČERNÉHO POTOKA

Černý potok se vine nejčlenitější částí Žulovské pahorkatiny. Místy ma-
lebně meandruje, někde vyhlodal v žulovém masivu strmé kaňony a jinde 
zase obnažil robustní skalní tvary. Jeho štěrkové naplaveniny z dob le-
dových nacházíme vysoko nad dnešní hladinou potoka. Na společné ex-
kurzi vedoucí od Andělských Domků u Žulové po soutok Černého potoka 
s Vidnávkou ve Velké Kraši si tyto fenomény představíme. 
Délka trasy kolem 15 km.
Začátek: vlakové nádraží v Žulové, 10.15 hod.
Konec: Velká Kraš, kolem 17.00 hod.

Exkurzi povede Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., geolog VMJ

ÚČAST BEZPLATNÁ

ČTENÍ 14. ŘÍJEN, 18.00 hod.  Zdravá kavárna

PODZIMNÍ PÁSMO „JESENÍKY A PODHŮŘÍ V DÍLE  
SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA SLÁMY“          
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 František 
Sláma, přijměte pozvání na třídílný pořad. 

Těšit se na Vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.

Vstupné 20 Kč, nutná rezervace a zakoupení vstupenek předem!

KŘEST KNIHY 15. ŘÍJEN, 18.00 hod. 
Rytířský sál Vodní tvrze 

KŘEST KNIHY ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU

Po ročním odkladu bude pokřtěna kniha, shrnující nejnovější poznatky 
k dějinám čarodějnických procesů na jesenickém a zlatohorském pan-
ství v 17. století, která je ale zároveň určena nejširší veřejnosti. Křest 
bude spojen s malou přednáškou autorky knihy, archivářky a historičky 
Mgr. Michaely Neubauerové, jež kromě prezentace samotné monogra-
fie představí dosavadní výzkum k tématu a místní významné badatele, 
kteří se jím v minulosti zabývali, zejména dr. Rudolfa Zubera a Vítězslava 
Zemana. 

VSTUPNÉ ZDARMA
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