VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÝSTAVY

27. března – 9. června 2019…………………..………..………………...........Hlavní výstavní sál
VZORNÁ HOSPODYŇKA ANEB Z DOMÁCNOSTI NAŠICH BABIČEK
Výstava nabízí pohled do domácností našich babiček v první polovině 20. století a
představuje praktické ukázky z jejich každodenního života. Ve výstavním sále Vodní tvrze
nahlédnete do prvorepublikové kuchyně s důmyslnými přístroji a pomůckami, které šetřily
hospodyňkám čas při vaření jídla. Seznámíte se též s tehdejšími způsoby praní, žehlení a
uklízení, jež dokumentují historické pračky, žehličky, mandly nebo první elektrické vysavače.
K neocenitelným pomocníkům každé ženy v domácnosti patřily i šicí stroje, které si spolu
s dalšími pomůckami k ručním pracím a ukázkami rukodělných výrobků můžete na výstavě
prohlédnout také.
Vernisáţ se uskuteční v úterý 26. 3. 2019 od 18.00 hod. v hlavním výstavním sáleVodní
tvrze, vstup na vernisáţ zdarma. Na vernisáţi vystoupí zpěvačka Sylvie Bee.
Kurátor výstavy: Mgr. Boţena Kaňáková
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kuţílková
Vstupné: 40 / 20 Kč

20. března – 12. května 2019…………………..………..………………............................Galerie
SAMSÁRA – NEPÁLSKÉ DOBRODRUŢSTVÍ S FOTOAPARÁTEM
Samsára je putovní výstava fotografií, která připomíná měsíční pouť po himalájských horách
(září říjen 2014). Pohledem fotografky Aleny Ceplovézachycuje setkání s místními lidmi,
zvířaty nebo překrásnými horami. Mírumilovné náboženství, silná tradice a zcela odlišná
kultura. „Špinavé Káthmándú, 21 dní v horách, třikrát výstup nad 5 000 výškových metrů,
„dal bhat“ každý den nebo nepříjemný zápas s pijavicemi. To jsou střípky z putování po
vysněném Nepálu… Pevně doufám, že příběhy jednotlivých fotografií Vás osloví a
zprostředkují alespoň na okamžik nezapomenutelné chvíle, které mám s návštěvou nepálské
přírody navždy spojeny.“
Vernisáţ se uskuteční v úterý 19. března od 18.00 hod. v galerii Vodní tvrze, vstup na
vernisáţ je zdarma. Součástí vernisáţe bude komentované promítání s fotografkou
Alenou Ceplovouo jejím putování po himalájských horách.
Kurátor výstavy: Mgr. Alena Ceplová
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kuţílková
Vstupné: 40 / 20 Kč

8. března – 10. března 2019…………………..………..…………Galerie a hlavní výstavní sál
FESTIVAL IQ PLAY
Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka se chystá Festival IQ Play, akce plná zábavy pro děti i
dospělé. Na festivalu budou k vidění a vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru,
smyslové hračky a logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. Nebude chybět ani koutek
pro nejmenší děti. Festival IQ Play se bude konat od 8. do 10. března 2019. Otevřeno bude
od 9.00 do 17.00 hod.
Organizátorem Festivalu IQ Play je spolek Inspirace Zlín, z. s.
Vstupné: 50 Kč jednotlivec / 150 Kč rodinné vstupné

16. ledna – 3. března 2019…………………..………..…………………............................Galerie
ZE ŢIVOTA ARISTOKRATICKÝCH DĚTÍ
Výstava
Miroslavy
a
Jiřího
Pecháčkových
nabídne
návštěvníkům
pohled do světa malých šlechticů a šlechtičen. Zaměří se na jejich vzdělávání, odívání,
vystupování ve společnosti a zábavu od narození až po dospívání. V galerii Vodní tvrze si
prohlédnete například rozmanité technické hračky z přelomu 19. a 20. století, naučné stolní
hry, sportovní potřeby či historické učební pomůcky. Pozornost děvčat jistě upoutají
porcelánové panenky,pokojíčky nebo historické kuchyňky s bohatým vybavením. Překvapivé
pro dnešní děti bude také zjištění, že malí aristokraté často procházeli velmi přísnou
výchovou a pamlsky dostávali pouze příležitostně a za odměnu. Zato se běžně se domluvili
několika jazyky a současně zvládali společenské chování. Výstava je zapůjčena z Muzea
hraček v Rychnově nad Kněžnou.
Kurátor výstavy: Mgr. Boţena Kaňáková
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kuţílková
Vstupné: 40 / 20 Kč

30. ledna 2019 – 3. března 2019…………………………...……………….....Hlavní výstavní sál
VYPRÁVĚJ
V rámci tzv. T-praxe připravili žáci 2. stupně Základní školy Česká Ves společně s týmem
Vlastivědného muzea Jesenicka výstavu, na níž se návštěvníci přenesou do docela nedávné
doby – do časů, kdy se stávaly fronty na různé druhy zboží, protože jich byl akutní
nedostatek, a kdy se člověk dostal na dovolenou jen do zemí tzv. Východního bloku. Výstava
bude rozdělena do čtyř částí, z nichž každá má za cíl představit jednu místnost tehdy
běžného bytu. Zařízení bude dobové – žáci vyhlásili rozsáhlé sbírky u svých rodičů a
prarodičů, kteří dobu před Sametovou revolucí v Československu zažili. Na pozadí
sbírkových předmětů a aranžovaných místností z této doby budou návštěvníky doprovázet i
historické texty na panelech, které pojednají o tom, že za okny kuchyní a pokojíčků
existovala politická realita tehdejšího totalitního zřízení. S koncepcí i názvem výstavy přišli
sami žáci. Inspirovali se seriálem Vyprávěj, který popisuje 70. a 80. léta 20. století.
Autoři výstavy: Mgr. Milan Rychlý, Mgr. Ivana Chocholová, Základní škola Česká Ves
Výtvarné řešení výstavy: BcA. Ivana Kuţílková, Základní škola Česká Ves
Vstupné: 40 / 20 Kč

2. března 2019 ……………………..……………………..Státní okresní archiv Jeseník
6. března 2019 ……………………..…….……..Zrcadlový sál Priessnitzových léčebných lázní
BŘEZNOVÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
Přednášky Vlastivědného muzea Jesenicka se letos poprvé uskuteční v netradiční podobě.
V jeden den je možné si poslechnou více přednášek v tzv. přednáškovém bloku. První se
uskuteční ve Státním okresním archivu Jeseník a druhý (obsahem totožný) v Zrcadlovém
sále Priessnitzových léčebných lázní. V obou případech začne program v 9.00 hod.
Můžete se těšit na témata:
Problém „sudetoněmecký“ – jeden pojem, dvojí sémantika a trojí historiografie – Mgr. Pavel
Rušar; Dr. Adolf Lorenz z Vidnavy – zakladatel moderní ortopedie – Mgr. Matěj Matela;
Jesenicko a formování republiky 1918-1920 – Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.; Pevnost Nysa –
Mgr. Milan Rychlý; Novodobé dějiny obce Bělá pod Pradědem 1945–1989 – Bc. Kamil
Tomášek; Po stopách moravských a slezských vojáků první světové války I. – Ing. Radim
Kapavík
Vstupné: zdarma
EXKURZE

30. března 2019 ……………………..…….…………………………………………..osadaAnnín
VYCHÁZKA DO OSADY ANNÍN
Zaniklé osady Jesenicka. Fenomén spjatý nejen s poválečným odsunem německého
obyvatelstva. Vlastivědná vycházka z Tomíkovic přes Annín do Velké Kraše se uskuteční v
sobotu 30. března 2019. Délka trasy cca 8 km. Odjezd vlakem v 9.01 hodin z vlakového
nádraží v Jeseníku. Průvodce Pavel Macháček. Kontakt: recepce Vlastivědného muzea
Jesenicka: (+420)725 073 539.
Vstupné: 30 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné: 60 / 30 Kč
ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17. STOLETÍ
Vstupné: 70 / 35 Kč
FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Vstupné: 40 / 20 Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Vstupné: 40 / 20 Kč

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 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 60 / 30 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. fogscreen, 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 nutno rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz
nebo na čísle (+420) 725 073 539.
Vstupné 70 / 35 Kč.

FAUNA A FLÓRA JESENICKA
Expozice Fauny a Flóry byla v roce 2013 přesunuta do Rytířského sálu. Díky tomu bylo
původní centrální dioráma upraveno tak, že vznikly dvě hlavní vitríny, místo původní jedné.
V první jsou umístěny dravci a sovy, ve druhé jsou různorodí zástupci živočišné říše
představeni ve svém přirozeném prostředí.
Vstupné 40 / 20 Kč.

Rodný dům VincenzePriessnitze v Jeseníku lázních, č. p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Otevírací doba: do 9. května 2019 provozní přestávka
Tel. kontakt: (+420) 775 459 323, e-mail: muzeum.priessnitz@jen.cz.
Vstupné: 40 / 20 Kč.
V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovokafe
Otevřeno: každý den
Kaţdé úterý od 19.00 hod. přednášky PhDr. A. Perutkové na téma
Uzdravení a prevence.
Vodní tvrz v Jeseníku
Zámecké nám. 1, Jeseník 790 01
Otevírací doba
2. 1. – 30. 6. 2019 úterý až neděle 9.00–17.00 hod.
Tel. kontakt: (+420) 725 073 539, e-mail: muzeum.pokladna@jen.cz,
muzeum.rezervace@jen.cz.

