PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

ČERVENEC –
SRPEN
2018

VODNÍ TVRZ
(+420) 725 073 539.

otevřeno: pondělí až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Expozice se věnuje vzniku a vývoji Země a geomorfologickému vývoji Jesenicka. Jde o další
moderní interaktivní expozici ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, která vznikla díky finančnímu
příspěvku Olomouckého kraje ve výši 7 miliónů korun. Návštěvníky provede expozicí hlas
známého herce Arnošta Goldflama, k vidění budou zajímavé modely sopky, trilobita, ledovce,
jeskyně, filmy natočené o geologických jevech typických pro Jesenicko, dokumenty převzaté
od BBC. Jedinečné sbírkové předměty budou prezentovány v moderním výstavním fundusu.
Pro fajnšmekry bude připravena dotyková obrazovka s doplňujícími texty a animacemi. Expozice je
svým pojetím výjimečná a věříme, že návštěvníky muzea zaujme. Otevírá se vždy 15 minut po celé
hodině. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12.

Vstupné 60 / 30 Kč

OVCE A KRÁVY POD PRADĚDEM aneb
DĚJINY A SOUČASNOST PASTEVECTVÍ
V JESENÍKÁCH

18. 7. 2018 – 7. 10. 2018
Hlavní výstavní sál

Barvitou květenu nejvyšších pater Jeseníků spásá od roku 2012 několik kusů skotu a ovcí. Málokterý
návštěvník hor tuší, že cinkání zvonců se v těchto oblastech ozývalo od 16. století až do sklonku druhé
světové války. Vysokohorské louky dodnes ukrývají kamenné zbytky původních stájí a příbytků
pastevců – vždyť i proslulé chaty Švýcárna a Ovčárna sloužily původně jako salaše nabízející
poutníkům výborné sýry a mléko. Výstava, jež je provoněná senem a atmosférou starých časů, je
zároveň zaměřena na historii pastevectví obecně, život pastýřů v minulosti nebo se věnuje jejich
pozici v magických jesenických pověstech.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 17. 7. 2018 od 18.00 hodin v Hlavním výstavním sále.
Kurátor výstavy: Mgr. Matěj Matela
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ

POST BELLUM 1866

Expozice byla zbudována z prostředků Olomouckého kraje, jde o mimořádnou záležitost po stránce odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. století
uložené ve wrocławských archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi expozice
prezentuje v kauzálních souvislostech. Součástí expozice je audioprůvodce ve čtyřech jazykových
mutacích, dále je v expozici umístěn fog screen, a Vlastivědné muzeum Jesenicka
se tak stává prvním muzeem v republice, jež má toto speciální promítací zařízení do mlhy
instalováno ve svých prostorách. Organizovaná prohlídka se koná v každou celou hodinu.
Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12. Expozice není vhodná pro děti do 13 let.
Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz nebo na tel. čísle
(+420) 725 073 539.

Sklepení
Vstupné 70 / 35 Kč

FAUNA A FLÓRA JESENICKA

Rytířský sál
Vstupné 40 / 20 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA

Vstupné 40 / 20 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
úterý až neděle 12.00–17.00 hod.
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe,” otevřeno denně
Přednášky PhDr. A. Perutkové v muzeu – rodném domě V. Priessnitze se konají každou středu
vždy od 19.00 hodin.

JESENICKO V LETECH 1938 – 1945

Státní okresní archiv Jeseník, přednáškový sál

19. 7. 2018

Období od záboru Sudet Německou říší po konec druhé světové války je stále živou a ne plně prozkoumanou částí dějin
Jesenicka. Přednáška se zaměří na otázky vývoje města a jeho nejbližšího okolí z pohledu periferní oblasti německé
nacistické říše.
Přednášku povede Bc. Kamil Tomášek, pracovník VMJ.

PŘÍČINY ÚMRTNOSTI NA JESENICKU
V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

27. 6. 2018 – 30. 9. 2018
Galerie

Výstava Post Bellum 1866 byla připravena ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě a věnuje
se významu prusko-rakouské války pro budoucí uspořádání moci ve střední Evropě a nasazení
nových vynálezů, které významně ovlivnily výsledek války. Na výstavě se dozvíte, jakou roli mělo
v konfliktu Jesenicko a jak vypadala výzbroj vojáků na obou stranách. Můžete zhlédnout i významné
archeologické nálezy z Národního muzea.
Kurátor výstavy: Bc. Milan Rychlý
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková
Vstupné 40 / 20 Kč

RETROGAMING – POČÁTKY
OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS

4. 4. 2018 – 8. 7. 2018
Hlavní výstavní sál

Interaktivní putovní výstava zapůjčená z Regionálního muzea v Litomyšli se věnuje historii výpočetní
techniky od jejích počátků do poloviny 90. let minulého století. Představí vývoj domácích (IQ 151 či
Didaktik) i zahraničních (Atari, Commodore nebo třeba IBM) osobních počítačů a herních konzolí.
Právě herní tematika je sjednocujícím prvkem výstavy, která návštěvníka seznámí s nejstaršími
počítačovými hrami, představí největší hráčské hity a další záležitosti spojené s hráčskou kulturou.
Součástí výstavy je tzv. pařanské doupě, kde je možné si zasednout k historickým počítačům,
hernímu automatu či k moderním PC s emulátory a vybrat si z několika stovek dobových her.
Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková, Mgr. Markéta Kobierská

Vstupné 40 / 20 Kč

EXKURZE

Rodný dům Vincenze Priessnitze
Jeseník - lázně č. p. 175
v Lázních Jeseník

PŘEDNÁŠKY

Vstupné 40 / 20 Kč

16. 8. 2018

Smrt. Osud, kterému se nelze vyhnout. Fenomén odchodu z tohoto světa ovlivňuje jedince, rodiny i celou společnost.
V dlouhém 19. století byla smrt součástí každodenního rytmu života. Jedná se o období velkých společenských změn,
nesoucích se ve znamení průmyslové revoluce, industrializace společnosti, ale také pokroku v medicíně a zlepšení
hygienických návyků. Všechny tyto změny se promítly i do každodenního života, a ovlivnily tak přirozenou
demografickou strukturu populace, tedy i proces umírání. V exkurzu se pokusíme objasnit základní procesy a tendence
úmrtnosti na Jesenicku v období 19. století.
Přednášku povede Bc. Hana Ďuranová.
Minimální počet posluchačů 4 osoby.
Přednášky se budou konat 19. 7. 2018 a 16. 8. 2018 od 18.00 hod. v prostorách Státního okresního archivu Jeseník,
Tovární 18, 790 01 Jeseník, přednáškový sál v 1. patře.
Vstupné 20 Kč

LEUCHTENSTEIN – DOMINANTA U ZLATÝCH HOR

7. 7. 2018

Minulost hradů a tvrzí fascinuje nejen historiky, ale i širokou veřejnost. Vydejme se tedy společně
za poznáváním dějin dalšího z monumentů středověkého fortifikačního stavitelství na Jesenicku –
na hrad Leuchtenstein, jehož pozůstatky leží východně od Zlatých Hor. Sloužil tento hrad primárně
jako strážce místních zlatorudných dolů nebo bylo jeho hlavní funkcí spíše dohlížet na místní
obchodní stezky? A neměl třeba i jinou úlohu? V sobotu 7. července 2018 tuto otázku společně
rozlouskneme.
Exkurzi povede: Bc. Kamil Tomášek, pracovník VMJ.
Odjezd v 9.45 hod. z jesenického autobusového nádraží, stanoviště č. 5. Návrat v odpoledních
hodinách.

ZAJATECKÉ A INTERNAČNÍ TÁBORY V RUDOHOŘÍ
A DOMAŠOVĚ

28. 7. 2018

V průběhu druhé světové války vznikla na Jesenicku celá řada táborů pro válečné zajatce, z nichž
některé po válce sloužily jako internační pro německé občany. Jedním z nejdůležitějších byl tábor
v Rudohoří, jehož pozůstatky spolu s lesním hřbitovem navštívíme a představíme si osudy nejen
tohoto místa, ale i dalších táborů v okolí či jednotlivých zajatců. Cestou zpět projdeme podél
vojenského lehkého opevnění v okolí Bělé a exkurzi zakončíme na pozůstatcích středověké tvrze
v Adolfovicích.
Exkurzi povede Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ.
Odjezd v 10.35 hod. z autobusového nádraží, stanoviště č. 3; případně sraz v Domašově,
zastávka ObÚ v 10.45 hod.

ZA HISTORIÍ A PAMÁTKAMI KARLOVY STUDÁNKY

25. 8. 2018

Exkurze seznámí návštěvníky s historií a zajímavými památkami Karlovy Studánky, jejíž lázeňská
tradice sahá až do 80. let 18. století. Povíme si něco o jednotlivých lázeňských budovách, z nichž
nejstarší byly vybudovány již na konci 18. století. Dále si prohlédneme klasicistní kostel Panny Marie
Uzdravení nemocných a kapli svatého Huberta z poloviny 18. století, která je zapsána do státního
seznamu nemovitých kulturních památek. V rámci exkurze navštívíme, také vyhlídku Rolandův
kámen, z níž se naskýtá nádherný výhled do okolní krajiny.
Odjezd do Karlovy Studánky je v 7.45 z autobusového nádraží v Jeseníku, očekávaný návrat
v 16.55 hod. Cena jízdného tam a zpět je 120 Kč.
Exkurzi povede Mgr. Božena Kaňáková, historička VMJ.
Minimální počet účastníků pro konání exkurzí jsou 4 osoby.

Vstupné 30 Kč

20. 7. 2018 – Farmářské trhy – Workshop na nádvoří Vodní tvrze – zpracování vlny.
25. 8. 2018 – Kejklířská slavnost – Workshop na nádvoří Vodní tvrze – zpracování vlny.

