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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

Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz 
nebo na tel. čísle (+420) 725 073 539. 

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.

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.

Přednášky na téma Uzdravení a prevence PhDr. A. Perutkové v muzeu – rodném  
domě V. Priessnitze se konají každé úterý vždy od 19.00 hod.

VODNÍ TVRZ

Jeseník - lázně č. p. 175

STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Lázních Jeseník

www.muzeumjesenik.cz,

 Vstupné 40/20 Kč 

NEBYLI JSME SAMI /
NIE BYLIŚMY SAMI

        2. 10. – 24. 11. 2019
                             Galerie
              

Autoři výstavy: Mgr. Matěj Matela, Mgr. Adriana Zalewska-Wąsowicz
Výtvarnice výstavy: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská Vstupné 50/25 Kč                                                  

Dvojjazyčnou panelovou výstavu vytvořilo VMJ společně s polskými kolegy z niského muzea. 
Pojednává o okolnostech roku 1989 v ČSSR a PLR, přibližuje disidentské aktivity v 70. a 80. letech, 
věnuje se rovněž spolupráci československých a polských opozičních aktivistů, kteří se setkávali 
na hřebenech Rychlebských hor. Výstava zároveň reflektuje regionální rozměr, tj. jak se proti totalitě 
bouřili jedinci na Jesenicku a Nisku. K vidění jsou např. zajímavé velkoformátové snímky důležitých 
mezníků novodobých dějin obou národů, dobové dokumenty či odborná literatura. V rámci výstavy 
se uskuteční např. přednáška pro školy či diskusní panel s odborníky a významnými osobnostmi 
(19. listopadu) spojený s odhalením pamětní desky vzniku místní sekce Občanského fóra v Katovně. 

Vernisáž proběhne v úterý 1. října 2019 v 18.00 hod. v galerii jesenické Vodní tvrze. Zazní písně 
Karla Kryla v podání jeho bratra Jana Kryla. Výstava potrvá do 24. 11. 2019, poté se přesune 
do Nisy, kde bude k vidění od 6. 12. 2019 do 31. 1. 2020. 

                         24. 10. 2019
 
              

Čtení se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 18.00 hod. ve Zdravé kavárně. 

Ho ho ho! Jestliže při toulkách tajemnými rašeliništi na Rejvízu zaslechnete tento zlověstný pokřik, 
pak vězte, že nevezmete-li ihned nohy na ramena, se zlou se potážete. Blíží se totiž Gill… Legendární 
jezerní pastýř (něm. Seehirt), jenž byl za znesvěcení Božího daru proklet, představuje v oblasti 
jesenické mytologie skutečný poklad, neboť se jedná o jedinou veskrze původní a autentickou 
postavu těchto hor. O tomto škaredém hrbatém přízraku, který však dokáže i pomoci, pojedná další 
z přednášek Matěje Mately, odborného pracovníka VMJ.

Doporučujeme rezervace předem – osobně ve Zdravé kavárně.  

                        PASTÝŘ GILL V POVĚSTECH NAŠICH HOR
 
              

Vstupné 20 Kč                                                   

                         12. 10. 2019
 
              

VIDLY A BÍLÝ POTOK. 
ZA HISTORIÍ DVOU HORSKÝCH OSAD MEDVĚDSKÉ HORNATINY 
              

Vstupné 30 Kč                                                   

Odjezd v 7.45 z Jeseníku (aut. nádr.), zájemci z Vrbna autobusem v 8.02 z centra. Sejdeme 
se na videlské křižovatce v 8.20. Následný přesun na Bílý Potok dle dohody (buď 
autobusem, či pěšky po lesnických stezkách Jelení bučinou, cca 2,5 hodiny, náročné). 
Odjezd do Vrbna 15.21, do Jeseníku 16.23.

Vypravíme se do údolí Střední Opavy. Na horním toku této zlatonosné řeky leží malebná osada 
Vidly s nepřehlédnutelnou kaplí sv. Hedviky a lokalitami úzce spojenými s dějinami hutnictví 
i lesnictví v Jeseníkách. Druhá část podzimního výletu proběhne na nedalekém Bílém Potoku, 
kde na staré dobré časy zavzpomínáme u piva v útulné hospodě Slávka Košťála... Exkurzi povede 
Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.

Kontakt: Mgr. Matěj Matela: (+420)  775 459 314

HEINRICH WOLF         18. 9. – 10. 11. 2019
        Hlavní výstavní sál
              

Kurátor výstavy: BcA. Ivana Kužílková Vstupné 50/25 Kč                                                  

V loňském roce získalo Vlastivědné muzeum Jesenicka do správy 14 obrazů od Heinricha Wolfa 
a jeden od Josefa Appela, tzv. „polovycpaniny“. Jedná se o taxidermické reliéfní obrazy ptactva 
pocházejícího z našeho regionu z 1. pol. 20. století. Jednotlivé druhy jsou zakomponované do jejich 
přirozeného prostředí, každý výjev je pečlivě propracován, tělo obklopuje malba krajiny. Výjev 
dokončuje masivní rám v podobě větví stromu. Na obrazech můžeme vidět např. kachny, tetřevy, 
ledňáčky, sovy, dudky, koroptve, bažanty, dravé ptáky, ale rovněž fretky. Díla se využívala jako učební 
pomůcky a byla oblíbenou dekorací v interiérech. Heinrich Wolf (1873–1938) se narodil v Javorníku-
Vsi, preparátorem se vyučil v Landeku. Cestoval po německých městech, kde sbíral zkušenosti. 
Roku 1900 si otevřel v Jeseníku preparátorskou dílnu. Za svoje obrazy získal řadu zlatých a stříbrných 
medailí. V Jeseníku roku 1938 i zemřel. Ve výstavě, která se koná v rámci XIX. svatováclavského 
setkání v Jeseníku, budete moci zhlédnout obrazy polovycpanin i z dílny jiných autorů. Soubor výjevů 
z Vlastivědného muzea Jesenicka bude doplněn několika obrazy od soukromích sběratelů. 

Regenhartové a Raymannové – Mgr. Jan Petrásek

Zoologické a botanické poklady regionu – Mgr. Martin Starý

Skryté geologické poklady Jesenicka – RNDr. Viera Večeřová

Po stopách moravských a slezských vojáků
první světové války II. – Ing. Radim Kapavík

Začátek od 9.00 hod., vstupné zdarma. Přednášky se střídají po jedné hodině, 
ve 12.00 hod. je polední pauza. Harmonogram bude upřesněn.

Jesenicko 1945–1948 očima kronikářů – Bc. Kamil Tomášek

Pevnost Klodzko – Mgr. Milan Rychlý

                        PODZIMNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
 
              

                             23. 10. 2019
Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – 
Zrcadlový sál
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