PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

ŘÍJEN
2018

VODNÍ TVRZ
(+420) 725 073 539.

otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY
24. 10. 2018 – 13. 1. 2019
Hlavní výstavní sál

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ

VÁLKA, KTERÁ ZRODILA
ČESKOSLOVENSKO

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.

Velká válka. Tak byl současníky nazván konflikt probíhající mezi lety 1914 a 1918, jenž zasáhl takřka
celý svět, pohnul osudy milionů lidí a nadobro rozvrátil staré pořádky. Dopadl rovněž na zdejší kraj,
kam se – převážně ze zákopů východní fronty – nevrátily bezmála dva tisíce branců rakouské armády.
Přeživší, stejně jako zdejší německé obyvatelstvo v zázemí, navíc započali nový život v novém
státním útvaru, k němuž zákonitě museli zaujmout nepřátelské stanovisko. Průběh a podobu války,
osudy některých místních rodáků a události spojené s vznikem republiky, to vše přinese nová výstava,
která vznikla ve spolupráci se spolkem Signum belli 1914 a nadanými žáky v rámci tzv. T-praxe
projektu Talnet.
Vernisáž výstavy se uskuteční 23. 10. 2018 od 18.00 hod.

Vstupné 60 / 30 Kč

Kurátoři výstavy: Mgr. Jan Petrásek, Ing. Radim Kapavík,
Vojtěch Kuna, Marek Palys
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ

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

Vstupné 40 / 20 Kč

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

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.

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.

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

Kurátor výstavy: Mgr. Matěj Matela
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Sklepení
Vstupné 70 / 35 Kč

PŘEDNÁŠKA

FAUNA A FLÓRA JESENICKA

Rytířský sál
Vstupné 40 / 20 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA

Vstupné 40 / 20 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze
v Lázních Jeseník
Jeseník - lázně č. p. 175
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
úterý až sobota 14.00–17.00 hod.
Od 14. října 2018 provozní přestávka.

V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe”, otevřeno denně
Přednášky na téma Zdraví a prevence PhDr. A. Perutkové v muzeu – rodném domě V. Priessnitze
se konají každou středu vždy od 19.00 hodin.

Vstupné 40 / 20 Kč

25. 10. 2018

Z HISTORIE ŽELEZNICE NA JESENICKU
Vybudování železniční sítě na Jesenicku v poslední třetině 19. století bylo významným počinem, který
spojil tento dosud odlehlý region s vnitrozemím i pruskou částí Slezska (dnešním Polskem)
a výrazným způsobem přispěl k ekonomickému rozmachu jesenické oblasti. Přednáška přiblíží
počátky a rozvoj železniční dopravy na Jesenicku, Javornicku a Zlatohorsku od výstavby železničních
tratí na konci 19. století do rozšíření provozu železnic v tomto regionu v první polovině 20. století.
Přednáška se bude konat 25. 10. 2018 od 18.00 hod. v kavárně Vinckovo kafe, rodný dům
Vincenze Priessnitze v Lázních Jeseník. Doporučené autobusové spojení z Jeseníku aut.
nádraží je v 17.35 hod., zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět v 19.27 nebo 20.45 hod. Minimální
počet posluchačů 4 osoby.
Vstupné 20 Kč
Přednášku povede Mgr. Božena Kaňáková, historik VMJ.

EXKURZE
MYKOLOGICKÁ EXKURZE

6. 10. 2018

Hlavním cílem exkurze je poznávání a sběr jedlých hub spojený s příjemnou procházkou lesem podél
Javořického potoka v Adolfovicích. Dozvíte se základní zásady při sběru hub a řekneme si, které mýty
o houbách se zakládají na pravdě. Připravíme vás na to, kterým houbám se v lese rozhodně vyhnout
a které si naopak můžete bezpečně zpracovat doma v kuchyni.
Sraz: autobusová zastávka Adolfovice Mlýnky v 8.00 hod. Spoj z autobus. nádraží v Jeseníku
v 7.45 hod., zastávka Adolfovice Mlýnky. Plánovaný odjezd v 11.18 hod. z autobusové zastávky
Adolfovice Mlýnky do Jeseníku.
Exkurzi povede Bc. Karolína Odrášková, lektor VMJ.

PŘEDNÁŠKA

4. 10. 2018

ZUBAŘ, CHATAŘ, LYŽAŘ A NENAPRAVITELNÝ ŠPRÝMAŘ
OSKAR GUTWINSKI A KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
Jesenický Jára Cimrman – tímto přídomkem by se dal bezpochyby nazvat člověk, jenž se za svého
života stal doslova legendou. Oskar Gutwinski se narodil v Osoblaze, mládí prožil v Bielsku,
studoval ve Vídni, spravoval zuby v Šumperku, je však neodmyslitelně spojen s Králickým
Sněžníkem. Na dnes již neexistující Lichtensteinově chatě poblíž pramene Moravy hospodařil
se svojí oddanou manželkou deset let a udělal z tohoto místa fenomén… Povídání o veselých
i pohnutých osudech „Starého bracha z hor“ je doplněno bohatým obrazovým materiálem.
Přednáška se bude konat 4. 10. 2018 od 18.00 hod. v kavárně Vinckovo kafe, rodný dům
Vincenze Priessnitze v Lázních Jeseník. Doporučené autobusové spojení z Jeseníku aut.
nádraží je v 17.35 hod., zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět v 19.27 nebo 20.45 hod. Minimální
počet posluchačů 4 osoby.
Přednášku povede Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.

Vstupné 20 Kč

PODZIMNÍ VÝPRAVA NA ZŘÍCENINU HRADU FÜRSTENWALDE

20. 10. 2018

Západně od Vrbna pod Pradědem se do výšky 854 m n. m. vypíná Zámecký vrch, na jehož vrcholu
se nacházejí zbytky starobylého zeměpanského hradu Fürstenwalde, který zde střežil důležité
zemské stezky prokazatelně od první poloviny 14. století. Na starých mapách ze 16. století je však
zakreslen již jako zřícenina. Kromě pohnuté historie si zároveň povíme něco o obcích, které lze
z vrcholu spatřit, chybět nebude ani výklad o přírodních zajímavostech či pověsti, jež jsou s tímto
atmosférickým místem i přilehlým okolím neodmyslitelně spojené.
Odjezd v 7.45 hod. z autobusového stanoviště v Jeseníku (nástupiště 2). Zájemce z Vrbna
prosíme o nahlášení předem (tel.: 775 459 314), sraz na mostě přes Bílou Opavu (u hotelu
Garni) v 8.30 hod.
Exkurzi povede Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.
Minimální počet účastníků pro konání exkurzí jsou 4 osoby.

Vstupné 30 Kč

