PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

KVĚTEN
2018

VODNÍ TVRZ
(+420) 725 073 539.

otevřeno: úterý až neděle 9:00 – 17:00

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY
PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY

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. Expozice se otevírá vždy
15 minut po celé hodině. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12.

Nový výstavní sál
Vstupné 60,- / 30,- Kč

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ

22. 5. 2018 – 17. 6. 2018
Galerie

Výstava Příběhy české přírody je součást stejnojmenné kampaně z dílny autorů z odborné organizace Beleco. Na dechberoucích fotografiích z českých luhů a hájů autoři prezentují příběhy o vazbě člověka s krajinou. Příběhy o tom, jak
bouřlivě se česká krajina vyvíjela za poslední léta. Byť ne všechen tento vývoj vedl k ryze pozitivním změnám v přírodě,
tyto Příběhy ukážou, že příroda si cestu našla člověku navzdory a nezřídka na zcela nečekaných místech. Kampaň byla
završena březnovou premiérou celovečerního dokumentárního filmu Planeta Česko. Kampaň je realizována v rámci
projektu Příroda, koho to zajímá, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Vernisáž proběhne 22. 5. 2018 v 18:00 hodin v Galerii Vodní tvrze v Jeseníku. Vstup zdarma.
Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Blažková
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

RETROGAMING – POČÁTKY
OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS

Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz nebo na tel. čísle
(+420) 725 073 539.

Sklepení
Vstupné 70,- / 35,- Kč

Stálá expozice Fauna a flóra Jesenicka získala v roce 2005 3. místo v národní soutěži muzeí Gloria
musaealis v kategorii výstava. Ve stejné podobě ji návštěvníci již neuvidí. Z důvodu rekonstrukce
a reorganizace stálých expozic ve Vodní tvrzi je tato expozice živé přírody nově přesunuta
do Rytířského sálu. Celková koncepce výstavy zůstala zachována, v návaznosti na nové prostory
však muselo být centrální dioráma upraveno a to tak, že vznikly dvě vitríny. V první vitríně jsou
vystaveni dravci a sovy, ve druhé jsou různorodí zástupci živočišné říše představeni ve svém
přirozeném prostředí, jako je například les, pole, louka nebo vodní biotop. S přesunem expozice
byly zároveň obnoveny texty a fotografie, které se zaměřují na vybrané významné fenomény
jesenické přírody, jako jsou alpínské hole, rašeliniště, horský smrkový les, skalní biotopy
a botanicky a faunisticky velmi cenná Velká kotlina.

Rytířský sál
Vstupné 40,- / 20,- Kč

Vstupné 40,- / 20,- Kč

6. 3. 2018 – 13. 5. 2018
Galerie

PŮLSTOLETÍ
S CIMRMANEM

Vlastivědné muzeum Jesenicka vám představí výstavu, která popisuje padesát let existence Divadla Járy Cimrmana
na české scéně, ale především dokumentuje život samotného českého vlastence a zneuznaného génia Járy Cimrmana.
Na podzim roku 1966 v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka stanice Praha zazněla z úst Zdeňka
Svěráka, Jiřího Šebánka a Josefa Škvoreckého první narážka o naivním sochaři, povoláním řidiče parního válce. O rok
později se již konala oficiální divadelní premiéra hry Akt, která počítala s diváky – začátečníky a prezentovala mistrovy
poznatky veřejnosti. Přestože není dochovaná Járova úplná podobizna, Cimrmanovo světoběžné působení můžeme
pozorovat na všech světových kontinentech. V českých zemích například zastával povolání učitele, lékaře, dramatika,
hudebníka či kriminalisty, a byl mj. plodným vynálezcem. Prováděl a ovlivnil nespočet dalších zajímavých činností a osob,
které se zapsaly do historie díky své vědecké práci. Ve výstavě se můžete těšit na jeho důvtipné vynálezy i předměty
z denního života. Současně nahlédnete do textů a fotografií ze zákulisí Divadla Járy Cimrmana. Přijďte oslavit jubileum
vzniku „málem Největšího Čecha,“ který se neproslavil.
Kurátorka a výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

PŘEDNÁŠKY

FAUNA A FLÓRA JESENICKA

3. 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

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 wroclavských archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi expozice
prezentuje v kauzálních souvislostech. Součástí expozice je audio průvodce 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 12 let.

Vstupné 40,- / 20,- Kč

Vstupné 40,- / 20,- Kč

Rodný dům V. Priessnitze v areálu Priessnitzových léčebných lázní
kavárna „Vinckovo kafe”

POUTNÍ MÍSTA NA JESENICKU

10. 5. 2018

Tradice zbožných poutí na Moravě, stejně jako v Čechách, má své kořeny již ve středověku. Vykonáním takové pouti činili
mnozí křesťané pokání za své hříchy. Při zbožném putování se též snažili o posvěcení svého života a jeho duchovní
obohacení. Zlatý věk poutí pak nastal v souvislosti s rekatolizací v 17. a 18. století. Také v Jeseníkách se nachází celá řada
poutních míst, ke kterým mířily zástupy věřících, hledajících zde útěchu i uzdravení. Některá z těchto míst svému účelu
slouží dodnes, jiná si můžeme připomínat pouze z dobových záznamů. Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače
s nejznámějšími poutními místy na Jesenicku, mezi které patří Vřesová studánka, poutní kostel Panny Marie Pomocné
nebo kaple svaté Anny na Křížovém vrchu nad Jeseníkem.
Přednášku povede Mgr. Božena Kaňáková, historička VMJ.

K TŘICETILETÉ VÁLCE V REGIONU

23. 5. 2018

Dne 23. května tomu bude přesně 400 let, kdy vyhozením místodržících z oken Pražského hradu symbolicky započal
vojenský konflikt, jenž trápil Evropu celé tři desítky roků. Výrazně zasáhl slezská území a nevyhnul se ani Jesenicku,
zejména v poslední třetině války. Pokusme se rekonstruovat události v jesenickém regionu – průtahy císařských armád
a vojsk protihabsburské koalice, několikeré místní šarvátky (dobývání Vodní tvrze Švédy, zničení žulovského hradu,
obsazení Jánského Vrchu) či dopady války na život obyvatelstva.
Přednášku povede Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ.
Minimální počet návštěvníků 4 osoby.
Přednášky se budou konat 10. 5. a 23. 5. 2018 od 19:30 v prostorách „Vinckova kafe.“ Doporučené autobusové spojení
z Jeseníku aut. nádraží je v 19:05 hod., zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět ve 20:45, 22:10 hod.
Vstupné 20,- Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA
Vstupné 40,- / 20,- Kč

ENTOMOLOGICKÝ MINIKURZ
ANEB POZNEJTE ŠESTINOHÉ OBYVATELE JESENICKA

21. – 23. 5. 2018

Povede Mgr. Martin Starý z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Pro žáky od 13 do 16 let.

EXKURZE
ZANIKLÁ VESNICE RŮŽENEC

12. 5. 2018

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

Blízko osady Bílá Voda se nacházejí pozůstatky kdysi prosperující a malebné osady Růženec (Rosenkranz). Osada, jejíž
vznik klademe do začátku 17. století, byla jako klenot vsazena do sedla mezi Borůvkovou horu a vrch Javorník. Zde, v této
kdysi malebné vesničce, na staré kupecké stezce, se mohli obchodníci zastavit, odpočinout si nebo se občerstvit.
Nahléďněme s Bc. Milanem Rychlým, archeologem VMJ, za tím, co bylo nenávratně zničeno.

STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG

Odjezd z Jeseníku 7:35, v Bílé Vodě 8:47, kde na Vás bude čekat pracovník VMJ. Odjezd je možno plánovat
na 12.10, či pozdějším až v 16.10.
Vstupné 30,- Kč

Otevírací doba: od 1. března do 30. června 2018
úterý až sobota 14:00 – 17:00
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe”
- otevřeno denně

SOUSEDSKÁ SLAVNOST
19. 5. 2018
Vlastivědné muzeum Jesenicka v rámci Sousedské slavnosti zpřístupní návštěvníkům zdarma
expozici Fauny a flory Jesenicka. V prostorách VMJ povede Kateřina Preissová, autorka Rychlebské zvířeny, výtvarnou dílnu od 13 do 17 hodin. Vstup 35,- Kč / osoba.
Dne 8. 5. 2018 VMJ nabídne volný vstup do expozic i výstav.
Mezinárodní den muzeí – 18. 5. 2018 komentované prohlídky do expozic a výstav s volným
vstupem.

