PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

DUBEN
2018

VODNÍ TVRZ
(+420) 725 073 539.

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

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY
RETROGAMING – POČÁTKY
OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS

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

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 bude tzv. pařanské
doupě, kde bude možno si zasednout k historickým počítačům, hernímu automatu či k moderním PC
s emulátory a vybrat si z několika stovek dobových her.
Vernisáž proběhne 3. 4. 2018 v 18:00 hodin v Hlavním výstavním sále Vodní tvrze v Jeseníku. Vstup
zdarma.
Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

PŮLSTOLETÍ
S CIMRMANEM

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
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 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
(+420) 725 073 539.

Sklepení
Vstupné 70,- / 35,- Kč

3. 4. 2018 – 8. 7. 2018
Hlavní výstavní sál

Vstupné 40,- / 20,- Kč

6. 3. 2018 – 13. 5. 2018
Galerie

Vlastivědné muzeum Jesenicka vám představí novou 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. 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.
Workshop 7. 4. 2018 od 10 do 11 h pro děti a dospělé, ve kterém budeme pátrat po novém vynálezu Járy
Cimrmana. Vstupné 30,- Kč / osoba.
Kurátorka a výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková
Vstupné 40,- / 20,- Kč

PŘEDNÁŠKA

FAUNA A FLÓRA 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.

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
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

26. 4. 2018
Rodný dům V. Priessnitze v areálu Priessnitzových léčebných lázní
kavárna „Vinckovo kafe”

OD HRADU K HRADU III
Další pokračování putování po tajemných sídlech zdejších mocipánů: už ve třetím pokračování
se podíváme na historii hradů Koberštejn a Edelštejn. Vraťme se tedy znovu alespoň na krátkou chvíli
do středověku, do doby, kdy nám vládli králové a bezpečnost zajišťoval mohutný hrad.
Minimální počet návštěvníků 4 osoby.
Přednáška se bude konat 26. 4. 2017 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.
Přednášku povede Bc. Milan Rychlý, archeolog VMJ.

Vstupné 20,- Kč

EXKURZE
OBOJŽIVELNÁ EXKURZE II

7. 4. 2018

Obojživelníci patří k nejohroženější fauně České republiky. Jak dochází k úbytku jejich přirozených biotopů, je
třeba najít pro ně biotopy nové. Pokud takové biotopy nejsou, můžeme je vyrobit. Správa CHKO Jeseníky jen
za poslední dva roky nechala zahloubit v jesenickém okrese 20 tůní pro obojživelníky. Účastníci exkurze
se budou podílet na odchytávání uvnitř těchto tůní. Bude jim představena místní batrachofauna. Dozví
se zajímavosti o biologii obojživelníků, takto zněl plán v roce 2017, který narazil na rozmary počasí - nečekanou
sněhovou kalamitu, v jejímž důsledku se účastníci seznámili s místním ptactvem. Letošní plán zůstává stejný,
neb jednou počasí vyjít musí! Minimální počet návštěvníků 4 osoby.
Sraz se uskuteční na zastávce U Rybníčku v 8:00 hodin.
Exkurzi povede Mgr. Zuzana Blažková, bioložka VMJ.

Vstupné 30,- Kč

VYCHÁZKA KE SV. ROCHU, MÍSTU STŘETŮ A VÍRY

14. 4. 2018

Křížovou cestou, která začíná na severním úpatí svahu (u smuteční kaple městského hřbitova), se vydáme
k drobné barokní sakrální stavbě stojící na vrchu zvaném Rochus. Při procházce si popovídáme jak o historii
místa, vojenském a náboženském významu, tak i o stavebních úpravách samotného kostela.
Místo setkání: u smuteční kaple městského hřbitova ve Zlatých Horách.
Čas setkání: 13:30 hodin. Minimální počet návštěvníků 4 osoby.
Spojení z Jeseníku: BUS 12:15 (příjezd 13:00), stanoviště č. 9.
Exkurzi povede Bc. Pavel Žurek, pracovník VMJ.

Vstupné 30,- Kč

18. 4. 2018 Mezinárodní den památek a sídel – VMJ nabídne vstupy k expozicím a výstavám,
a to s komentovanými prohlídkami.

