PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

VODNÍ TVRZ

ČERVEN
2019

(+420) 725 073 539.
www.muzeumjesenik.cz,

otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY
LESY HROU

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ

Zábavná i poučná výstava
o lesích pro všechny generace

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 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 obrazovky s doplňujícími texty a animacemi návštěvníky
nepochybně zaujme fascinující model ledovce, který představuje pomyslný vrchol
celé expozice. Otevírá se vždy 15 minut po celé hodině. Maximální počet
návštěvníků ve skupině je 12.
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, 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.
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.
Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz
nebo na tel. čísle (+420) 725 073 539.
Sklepení
Vstupné 110 / 55 Kč

FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Rytířský sál
Vstupné 50 / 25 Kč

19. 6. – 8. 9. 2019
Hlavní výstavní sál

Význam lesů pro život na planetě je naprosto zásadní. Produkují kyslík, zadržují vodu, zabraňují
zvětrávání půdy, dávají nám dřevo, poskytují útočiště živočichům a v neposlední řadě nás nabíjí
energií a dobrou náladou. O to, aby lesy prosperovaly, se každým dnem pečlivě starají lesníci. Právě
s nimi jsme připravili výstavu, která zábavnou formou představí lesní společenství v celé jeho šíři. Malí
i velcí návštěvníci se např. dozví, v čem jsou stromy podobné lidem, co obnáší práce lesníka a vůbec
jaký je smysl trvale udržitelného lesního hospodaření, kteří škůdci nejvíce ničí naše lesy nebo jak je
důležité tento složitý a nenahraditelný ekosystém chránit. Pro děti je zde připravené množství her
a činností rozvíjejících nejen jejich kreativitu, ale zejména vztah k přírodě. Výstava vycházející z lesní
pedagogiky a zásad environmentální výchovy vznikla ve spolupráci s Lesy ČR, s. p.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 18. 6. 2019 od 18.00 hod. ve Vodní tvrzi. Na vernisáži
zahrají irské melodie Eoghan O'Reilly a Ondřej Volčík, vstup na vernisáž zdarma.
Kurátor výstavy: Mgr. Matěj Matela
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné 60 / 30 Kč

22. 5. – 23. 6. 2019
ABSOLVENTSKÁ
Galerie
VÝSTAVA
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
Každým rokem uzavírají žáci výtvarného oboru svá studia absolventskou výstavou,
na které prezentují výsledky svého dlouholetého studijního úsilí. Letos se jich na závěrečné výstavě
představí neuvěřitelných dvacet tři, z nichž každý si zvolil specifické téma, které dlouhodobě
zpracovává. Stejnou různorodost jako náměty mají použité techniky kresby, malby, grafiky, fotografie
a prostorových prací. Svými díly žáci vyjadřují nejen osvojené technické dovednosti, ale také svůj
postoj k živé i neživé přírodě, lidské společnosti, jejímu fungování, historii i k lidskému jedinci.
Na absolventské výstavě I. stupně učitelé Jana Krhánková, Iva Svobodová a Lenka Grygová
představí své absolventy, z nichž někteří úspěšně vykonali talentové zkoušky na střední školy
uměleckého směru a další se stanou žáky druhého stupně.
Vstupné 20 / 10 Kč

Kurátor výstavy: MgA. Iva Svobodová

VZORNÁ HOSPODYŇKA
aneb Z DOMÁCNOSTI
NAŠICH BABIČEK

MUZEJNÍ NOC

27. 3. – 9. 6. 2019
Hlavní výstavní sál
Vstupné 40 / 20 Kč

1. 6. 2019
Vodní tvrz Jeseník

V sobotu 1. června 2019 od 18.00 do 23.00 hod. otevře Vodní tvrz své brány nejen návštěvníkům
výstav a expozic, ale také zájemcům o vědu, hudbu i divadlo. Vstup do všech expozic a výstav
ve Vodní tvrzi s výjimkou expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století bude umožněn
v době od 18.00 do 22.40 hod., a to za jednotné snížené vstupné. Nádvoří ovládnou opět po roce
alchymisté z Pevnosti poznání se svou strhující science show; vystoupí javornická hudební skupina
Darshan; nejen pro děti bude pohádka Kvak a Žbluňk – Dva kvamarádi. To vše doplní dílničky
zručných řemeslníků pod vedením Šermířského spolku Jeseník, na nichž si budete moci vyzkoušet
celou řadu takřka zapomenutých rukodělných technik. Vstup na veškeré doprovodné akce
je zdarma.

HORNICTVÍ V POVĚSTECH JESENÍKŮ

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA
Vstupné 50 / 25 Kč
Rodný dům Vincenze Priessnitze
Jeseník - lázně č. p. 175
v Lázních Jeseník
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: pátek
sobota-neděle

14.00–17.00
10.00–17.00

Dobývání nerostných surovin hraje v dějinách našeho kraje nezastupitelnou úlohu, v podstatě lze říci, že stálo
za „začátky kultury v původní divočině Jeseníků“, jak píše Josef Lowag. Hornictví tedy zákonitě silně ovlivnilo
podobu zdejší mytologie. Nebyli to však pouze horníci, kdo v potu tváře vydobýval z tvrdých jesenických hor
zlato a železnou rudu – pomocníky i ochránci jim byli škaredí gnómové a koboldi… Za tajemnými příběhy
ze starých štol se vydáte spolu s Matějem Matelou, odborným pracovníkem VMJ. Tedy zdař Bůh! Čtení
se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 18.00 hod. ve Zdravé kavárně.
Doporučujeme rezervace předem – osobně ve Zdravé kavárně. Vstupenky budou v prodeji od 1. 6. 2019.
Vstupné 20 Kč

TRADIČNÍ ŽIVOT V PODHŮŘÍ JESENÍKŮ NA PŘÍKLADU
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY ÚDOLÍ

Vstupné 30 Kč

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

8. 6. 2019

Osady Horní a Dolní Údolí si dodnes zachovaly unikátní půvab jesenických podhorských vesnic. Na příkladu
těchto malebných sídel si přiblížíme nelehký život v minulosti, ale i současná rizika, kdy si sami můžeme ničit
specifickou atmosféru oblasti, a možnosti dalšího rozvoje.
Exkurzi povede Bc. Pavel Žurek. Místo setkání je na zastávce Zlaté Hory, Horní Údolí, točna. Výprava
začíná ve 13.00 hod., spojení z Jeseníku: autobusové nádraží, autobus ve 12.15 hod., stanoviště
č. 5 (příjezd 12.50). Bc. Pavel Žurek: (+420) 775 863 061.

Vstupné 40 / 20 Kč

V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe”, otevřeno denně.

27. 6. 2019

22. 6. 2019

Mezi osadami Vlčice a Uhelná se nacházejí pozůstatky kdysi malebné vesničky Pilzberg (Hřibová), osady
vzniklé mezi 16. a 17.stoletím, jež představovala jeden z klenotů na pomyslném náhrdelníku Rychlebských hor.
Pojďme se společně projít s archeologem VMJ Mgr. Milanem Rychlým za tím, co sice bylo materiálně
nenávratně zničeno, ale duchovně je stále zachováno. Odjezd z Jeseníku v 7.35 hod., v 8.15 příjezd
do Vlčic, kde na Vás bude čekat pracovník VMJ. Odtud se společně vydáme k bývalé osadě. Odjezd zpět
z Vlčic buď ve 12.40, nebo ve 14.32 hod.
Vstupné 30 Kč

