PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

LISTOPAD
2018

VODNÍ TVRZ
(+420) 725 073 539.

otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
Vstupné 60 / 30 Kč

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
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

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

Vstupné 40 / 20 Kč

14 11. 2018 – 6. 1. 2019
Galerie

VÁNOCE NAŠICH BABIČEK

V čase blížících se vánočních svátků vás opět zveme do Vlastivědného muzea Jesenicka, díky
němuž se přenesete do časů našich babiček. V galerii Vodní tvrze nahlédnete do vánočně vyzdobené
selské jizby a seznámíte se se starými vánočními zvyky. Ty pravé Vánoce našich předků připomenou
např. starodávné ozdoby, formy na cukroví nebo dobové vánoční dárky. Pomyslnou třešničkou
na dortu pak bude takzvaný Jesenický betlém z přelomu 19. a 20. století, který je zapůjčen z místní
římskokatolické farnosti v Jeseníku a očím návštěvníků se představí vůbec poprvé.
Vernisáž výstavy proběhne 13. 11. 2018 od 18.00 hod. v galerii Vodní tvrze, vstup zdarma.

Rytířský sál
Vstupné 40 / 20 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA

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

VÁLKA, KTERÁ ZRODILA
ČESKOSLOVENSKO

Kurátoři výstavy: Mgr. Božena Kaňáková, Mgr. Milan Rychlý
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

STOLETÍ 1918 – 2018
V OLOMOUCKÉM KRAJI
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

Vstupné 40 / 20 Kč

27. 11. 2018 – 23. 12. 2018
Informační centrum Katovna

Putovní výstava pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Výstava je určená
široké veřejnosti, především pak žákům základních a studentům středních škol Olomouckého kraje.
„Výstava nabídne unikátní možnost nahlédnout zpět do časů, kdy dnešní senioři byli ještě dětmi,
a naopak dnešním mladým vysvětlí, jak se žilo v minulosti a jak historické události ovlivnily jejich
vlastní životy,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Vernisáž se uskuteční 26. 11. 2018 od 18.00 hod. v Informačním centru Katovna.
Vstupné volné

PŘEDNÁŠKY

22. 11. 2018

MORAVŠTÍ A SLEZŠTÍ VOJÁCI NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY I.

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 hod.

TVOŘIVÉ DÍLNY
PŘIPOMÍNKA DNE VETERÁNŮ

11. 11. 2018

Workshopy k výstavě „Válka, která zrodila Československo”. Od 14.00 hodin: „Životní osudy
zapomenutého rodáka Jesenicka, veterána Velké války, A. M. Schosse”. Od 15.00 hodin: „Soupeři
ve Velké válce, jejich armády, padlí vojáci a symbolika vlčích máků”.
Dílny povedou Vojtěch Kuna a Marek Palys

Dozvíme se, jak probíhala povinná vojenská služba za Rakousko-Uherska, kolik našich předků prošlo
v uniformách c. k. armády první světovou válkou, jak tyto mundúry vypadaly, co to byl „maršbatalion“
nebo které významné osobnosti české historie válečnou zkušenost prodělaly a jak ji vtiskly do svého
díla – a ano, dojde i na Švejka. Přednáška se uskuteční v kině Pohoda od 18.00 hod.
Přednášející: Ing. Radim Kapavík
Vstupné 20 Kč / osoba

Vstupné 30 Kč

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK ČESKOSLOVENSKA:
ČEŠTÍ VOJÁCI NA OBOU STRANÁCH FRONT VELKÉ VÁLKY

23. 11. 2018

Přednáška pro žáky základních škol. Přednáška se uskuteční v kině Pohoda od 9.00 hod.
Přednášející: Ing. Radim Kapavík
Vstup volný

PŘEDNÁŠKA
PŘÍČINY ÚMRTNOSTI NA JESENICKU
V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

1. 11. 2018

Smrt. Osud, kterému se nelze vyhnout. Fenomén odchodu z tohoto světa ovlivňuje jedince, rodiny
i celou společnost. V dlouhém 19. století byla smrt součástí každodenního rytmu života. Jedná
se o období velkých společenských změn, nesoucích se ve znamení průmyslové revoluce,
industrializace společnosti, ale také pokroku v medicíně a zlepšení hygienických návyků. Všechny
tyto změny se promítly i do každodenního života, a ovlivnily tak přirozenou demografickou strukturu
populace, tedy i proces umírání. V exkurzu se pokusíme objasnit základní procesy a tendence
úmrtnosti na Jesenicku v období 19. století.
Přednáška se bude konat 1. 11. 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 Bc. Hana Ďuranová

Vstupné 20 Kč

MORAVŠTÍ A SLEZŠTÍ VOJÁCI NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY II.

29. 11. 2018

Ukážeme si, kde všude sloužili vojáci z Jesenicka, jakých bitev a tažení se účastnili i to, na jakých
vojenských hřbitovech jsou pochováni a jak tato místa vypadají dnes. Přednáška se uskuteční
v kině Pohoda od 18.00 hodin.
Přednášející: Ing. Radim Kapavík a Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ
Vstupné 20 Kč / osoba

30. 11. 2018

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK ČESKOSLOVENSKA:
ČEŠTÍ VOJÁCI NA OBOU STRANÁCH FRONT VELKÉ VÁLKY
Přednáška pro žáky středních škol. Přednáška se uskuteční v kině Pohoda od 9.00 hod.
Přednášející: Ing. Radim Kapavík

Vstup volný

