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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 
V SRPNU 2021

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

STÁLÉ EXPOZICE

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ 

Moderní interakti vní expozice, jež se věnuje geomorfologickému vývoji Jesenicka 
i obecně vzniku a vývoji naší planety, vznikla díky fi nančnímu příspěvku Olomouckého 
kraje ve výši 7 miliónů korun. Hlas známého umělce Arnošta Goldfl ama seznámí ná-
vštěvníky 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 ob-
razovky 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 po-
čin po stránce odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec poprvé byly zpraco-
vány dokumenty ze 17. století  uložené ve vrati slavských archivech, informace o pro-
cesech s údajnými čarodějnicemi jsou uvedeny do kauzálních souvislostí . Návštěvníci 
na své cestě do temné historie Jesenicka využívají audioprůvodce ve čtyřech jazyko-
vých 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 zakázán 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 prostorách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky bádání a archeo-
logických výzkumů od pravěku až do 19. století . Dále přibližuje návštěvníkům, že 
Jesenicko neprocházelo jen obdobími rozkvětu a nerušeného koloběhu života – ve-
dle 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 expo-
zice přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hudeb-
ního skladatele Karla Ditt erse z Ditt ersdorfu 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 
V SRPNU OTEVŘENO: PÁ–NE, 10.00–17.00 hod.

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

VÝSTAVY        
VELKÁ PRÁZDNINOVÁ HERNA

15. červen – 5. září 2021 | Galerie a Hlavní výstavní sál
Vlasti vědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Vlasti vědným 
muzeem v Šumperku, Muzeem a galerií v Prostějově, Pevností  
poznání Univerzity Palackého a Šermířským spolkem Jeseník 
připravilo pro malé i velké interakti vní hernu. Těšit se můžete 
nejen na náročné IQ hry, stolní hry či hlavolamy, ale i na nejrůz-
nější odpočinkové akti vity. Velká prázdninová herna navazuje 
na Prázdninovou hernu z roku 2020, ale v tomto roce „obsadí“ 
celé druhé patro Vodní tvrze v Jeseníku! Nejen malí a mladí, 
ale všichni hraví jsou zváni!

Kurátor výstavy: Mgr. Pavel Rušar

Vstupné 110/55 Kč

PŘEDNÁŠKY
Konají se ve Vodní tvrzi v Jeseníku 
(více informací na samostatných plakátech).

19. SRPEN, 18.00 hod. 
Specifi ka roku 1968 na Jesenicku
Rok 1968 představoval v novodobých dějinách Československa 
období, kdy poprvé došlo k výraznější snaze zdemokrati zo-
vat zkostnatělý komunisti cký režim. Předchozích dvacet let od 
února 1948 toti ž ukázalo neudržitelnost vývoje, který sice sli-
boval světlé zítřky, avšak reálně spíše připomínal dobu temna. 
Hrozící hospodářský, a především společenský kolaps, na je-
hož odvrácení pracovaly v rámci reformního hnutí  široké vrstvy 
obyvatelstva, však v srpnu 1968 rozdrti ly pásy tanků vojsk 
Varšavské smlouvy. Jaká byla situace v roce 1968 na Jesenicku? 
V čem byla specifi cká a v čem se naopak podobala celostát-
nímu vývoji? 

Přednášející: Bc. Kamil Tomášek

Vstup zdarma

EXKURZE

28. SRPEN
Zapomenutý kout Rychlebských hor
Exkurzi povede Pavel Macháček, autor publikací o zaniklých 
osadách Jesenicka.
(více informací na samostatných plakátech).


