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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 
V SRPNU 2022

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 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 
počin po stránce odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec poprvé byly 
zpracovány dokumenty ze 17. století uložené ve vratislavských archivech, infor-
mace 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 pro-
mítací zařízení do suché mlhy, které představí nešťastný osud první oběti jesenic-
kých 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 Ditterse z Dittersdorfu nebo zakladatelů vodoléčby Vincenze 
Priessnitze a Johanna Schrotha.

Vstupné 50/25 Kč

VÝSTAVA 2. únor – 4. září 2022       Hlavní výstavní sál

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

Vlastivědné muzeum Jesenicka si Vás dovoluje pozvat na nevšední výstavu, jež pre-
zentuje šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhotovili buď kvůli nedostupnosti ar-
tiklu na trhu, nebo jen tak pro radost. Prohlédnete si běžné, ale i nevšední produkty 
fenoménu kutilství, za nímž stojí ony proslulé „zlaté české ručičky“.

Autoři: Mgr. Milan Rychlý, Pavel Macháček
Vstupné 60/30 Kč

VÝSTAVA 29. červen – 18. září 2022    Galerie

PRÁZDNINOVÁ HERNA

Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Pevností poznání Univerzity 
Palackého, Vlastivědným muzeem v Šumperku a s Šermířským spolkem 
Jeseník připravilo pro malé i velké interaktivní hernu. Těšit se můžete nejen  
na náročné IQ hry, stolní hry či hlavolamy, ale i na nejrůznější odpočinkové aktivity. 

Vstupné 60/30 Kč

EXKURZE 13. srpen 2022, 8.45 hod. Jeseník, autobusové nádraží

ZA DROBNÝMI VODNÍMI ŽIVOČICHY

V katastru obce Stará Červená Voda bylo vybudováno několik tůní, které pomá-
hají zadržovat vodu v krajině. Pokud vás zajímá, co v takových tůních žije, pojďte si  
v nich i s dětmi zalovit a poznat různé vodní bezobratlé živočichy.

Sraz v 9.30 u autobusové zastávky Stará Červená Voda, č. 170.
Návrat do Jeseníku: 13.11 hod. (od Stará Červená Voda, ObÚ).

Průvodce: Mgr. Ludmila Slezáková, biolog VMJ
VSTUP ZDARMA

RODNÝ DŮM VINCENZE PRIESSNITZE Lázně Jeseník, čp. 175

Stálá expozice VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG.
 V objektu se nachází rovněž kavárna

Vinckovo kafe, OTEVŘENO DENNĚ. 
ČERVENEC A SRPEN OTEVŘENO: PÁ–NE 10.00–17.00 hOd.


