PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

VODNÍ TVRZ

PROSINEC
2017

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

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY
MNOHO TVÁŘÍ GEOLOGIE:
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA V ZAHRANIČÍ

NOVÁ EXPOZICE
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

EXPOZICE ČARODĚJNICKÉ
PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Expozice je budována 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 guide-porte (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.
Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz nebo na tel. čísle
584 401 070.

Sklepení
Vstupné 70,- / 35,- Kč

OBNOVENÁ EXPOZICE
FAUNY A FLÓRY JESENICKA
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.

7. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Galerie

Interaktivní výstava seznamuje návštěvníky s bohatou škálou činností pracovníků České geologické služby,
kterou uplatňují v různých zemích celého světa. Během své téměř stoleté existence získala ČGS vynikající
pověst. Doménou jejích specialistů je zejména geologické mapování, vyhledávání ložisek nerostných surovin,
předvídání přírodních katastrof či hodnocení negativních dopadů těžby a úpravy nerostných surovin na životní
prostředí a zdraví obyvatelstva. ČGS působila po celém světě - v řadě zemí Afriky, Ameriky, Asie a dokonce
i v Antarktidě. Výstava přibližuje pouze výběr ze zahraničních aktivit s ohledem na důležitost realizovaného
projektu. Zvláštní pozornost je věnována geologickým výzkumům v Antarktidě nejen pro jedinečnost prostředí
a extrémní životní i badatelské podmínky výzkumníků, ale také proto, že čeští geologové zde zaznamenali
nevídaný úspěch v objevech celosvětového významu.
Informace prezentované na výstavě jsou doplněny QR kódy odkazujícími na další fakta či doplňkové údaje.
Smyslem je, aby si návštěvníci odnesli řadu zajímavostí, materiálů a inspirace i s sebou domů. Na výstavě nebo
v klidu domova můžete dále zhlédnout filmy, animace a také animace s rozšířenou realitou nabízející 3D
rozměr. Na své si přijdou i děti ve Světě geologie - v části výstavy, která hravou formou doplňuje hlavní nosné
téma a nabízí mnoho zajímavostí, kuriozit a podnětů. Vše je doplněno autentickými fotografiemi geologů přímo
z terénu a nesmějí chybět ani unikátní vzorky hornin a minerálů z celého světa.
Kurátoři výstavy: Česká geologická služba
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

ČAS ADVENTU A VÁNOC:
VÁNOČNÍ BETLÉMY Z BLÍZKA I Z DALEKA

Vstupné 40,- / 20,- Kč

28. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Hlavní výstavní sál

S příchodem adventu a vánočních svátků se v prostorách Vodní tvrze opět rozhostí sváteční nálada. Přijďte
se podívat na naši tradiční vánoční výstavu, která tentokrát představí unikátní africké a jihoamerické betlémy
ze sbírky Jaromíra Tlustého z Chotěšova na Litoměřicku. Obdivovat tak budete moci betlémy vyrobené
z netradičních materiálů, jako jsou exotická dřeva, palmové listí, místní minerály, vypalovaná hlína, korálky
nebo kovový odpad. Výstavu doplní také betlémy zapůjčené z krkonošských muzeí v Jilemnici a Vrchlabí
a z Muzea Podkrkonoší v Trutnově.
Dne 16. 12. 2017 se uskuteční výtvarná dílna od 10:00 – 11:00 hodin, kde si můžete vyrobit vlastní betlém
po vzoru afrických a jihoamerických obyvatel. Vstupné 30,- Kč.
Kurátoři výstavy: Mgr. Jan Petrásek, Mgr. Božena Kaňáková
Výtvarnice: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné 40,- / 20,- Kč

VÁNOČNÍ JARMARK
Vlastivědné muzeum Jesenicka Vás zve na

VIII. vánoční jarmark
v prostorách Vodní tvrze a Zámeckého náměstí. Přijďte si vychutnat
sváteční atmosféru tradičních trhů v duchu dob minulých se vším,
co k tomu patří.
8. 12. 2017 / 15 – 19 hodin
9. 12. 2017 / 9 – 17 hodin

Rytířský sál
Vstupné 40,- / 20,- Kč

14. 12. 2017

PŘEDNÁŠKA

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

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA
Vstupné 40,- / 20,- Kč
Otevírací doba přes vánoční svátky:
24.12.
25.12. – 26.12.
27.12. – 30.12.
31.12.
1.1.2018

9 – 12 hodin
zavřeno
9 – 17 hodin
9 – 14 hodin
zavřeno

TĚŽKÉ MINERÁLY – CO MŮŽEME NARÝŽOVAT V POTOCÍCH, ŘEKÁCH
A MOŘÍCH?
Těžké minerály jsou minerály, které se v malém nebo větším množství nacházejí prakticky ve všech horninách.
Patří k nim zlato, drahokamy, ale i magnetit, scheelit a další užitečné minerály, z nichž se lidé naučili získávat
cenné suroviny. Rýžování minerálů je už od starověku nejjednodušším způsobem těžby a právě u nás
v regionu nám po něm zůstaly nesmazatelné stopy. O získávání zlata i drahokamů z náplavů řek, potoků a moří
Vám bude přednášet RNDr. Viera Večeřová.
Přednáška se bude konat 14. 12. 2017 od 19:30 v prostorách ,,Vinckova kafe“. Doporučené autobusové
spojení z Jeseníku – aut. nádraží je v 19:10 hod., zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět ve 20:45, 22:12 hod.
Vstupné 20,- Kč

Klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení
do nového roku 2018 Vám přeje
Vlastivědné muzeum Jesenicka.

