PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

DUBEN
2019

VODNÍ TVRZ
(+420) 725 073 539.

otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ

VZORNÁ HOSPODYŇKA

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

aneb Z DOMÁCNOSTI
NAŠICH BABIČEK

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ

Kurátor výstavy: Mgr. Božena Kaňáková
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

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.
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
Stálá expozice Fauna a flóra Jesenicka získala v roce 2005 třetí 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 jsou vystaveni dravci a sovy, ve druhé pak spatříte různorodé
zástupce živočišné říše v jejich 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

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA

Vstupné 40 / 20 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze
Jeseník - lázně č. p. 175
v Lázních Jeseník
STÁLÁ EXPOZICE
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
Do 9. 5. 2019 provozní přestávka

27. 3. – 9. 5. 2019
Hlavní výstavní sál

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.

SAMSÁRA – NEPÁLSKÉ

Vstupné 40 / 20 Kč

20. 3. – 12. 5. 2019
Galerie

DOBRODRUŽSTVÍ S FOTOAPARÁTEM
Samsára je putovní výstava fotografií, která připomíná měsíční pouť po himalájských
horách (září říjen 2014). Pohledem fotografky Aleny Ceplové zachycuje 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.“
Kurátor výstavy: Mgr. Alena Ceplová
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné 40 / 20 Kč

18. 4. 2019
Vinárna – Zdravá kavárna v Jeseníku
od 18.00 hodin

DUCH HOR PRADĚD
V POVĚSTECH JESENÍKŮ

Na druhém večeru s jesenickými pověstmi se vydáme za příběhy, v nichž vystupuje
mocný vládce těchto hor Praděd (německy Altvater), nejdůležitější bytost mytologie
Jeseníků, bez jejíhož přičinění se nepohne ani list. Jakou pozici Praděd v pověstech
zastává, kde najdeme kořeny této postavy a jak se v průběhu času ve vyprávěních
jesenických horalů měnil její obraz, o tom se podrobně rozvypráví Matěj Matela,
odborný pracovník VMJ.
Místo konání: Zdravá kavárna – Kavárna a vinotéka v Jeseníku, Vodní 227, 790 01
Jeseník. DOPORUČUJEME REZERVACI PŘEDEM
– OSOBNĚ VE ZDRAVÉ KAVÁRNĚ.

Přednášející: Mgr. Matěj Matela

Vstupné 20 Kč

JESENICKÝ GEOLOGICKÝ OKRUH

27. 4. 2019

Na trase z Rejvízu do Jeseníku se očima geologa podíváme na Velké mechové jezírko,
skály na Bleskovci, skalní skupiny Kostelník, Bělák a Čertovy kameny, navštívíme
mineralogická naleziště křišťálu a granátů a nahlédneme do historie těžby železa
a zlata. Délka trasy činí kolem 19 km s převýšením cca 450 m. Výchozím bodem je
penzion Rejvíz, vycházku pak zakončíme v Jeseníku v odpoledních hodinách.
Sraz účastníků je 27. 4. v 7.30 hod. na autobusovém nádraží.
Exkurzi povede geoložka RNDr. Viera Večeřová.

Vstupné 30 Kč

V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe”, otevřeno denně.

Mezinárodní den památek a sídel

Přednášky na téma Uzdravení a prevence PhDr. A. Perutkové v muzeu – rodném domě
V. Priessnitze se konají každé úterý vždy od 19.00 hod.

Vlastivědné muzeum Jesenicka nabídne komentované prohlídky odbornými pracovníky VMJ a vstupy
do krátkodobých výstav zdarma.

18. 4. 2019

