PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM

ČERVEN
2018

VODNÍ TVRZ
(+420) 725 073 539.

otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

VÝSTAVY
27. 6. 2018 – 30. 9. 2018
Galerie

POST BELLUM 1866

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ

Výstava Post Bellum 1866 byla připravena ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě a věnuje se významu prusko-rakouské války pro budoucí uspořádání moci ve střední Evropě a nasazení nových vynálezů, které významně ovlivnily
výsledek války. Na výstavě se dozvíte, jakou roli mělo v konfliktu Jesenicko a jak vypadala výzbroj vojáků na obou
stranách. Můžete zhlédnout i významné archeologické nálezy z Národního muzea.

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. Otevírá se vždy 15 minut po celé
hodině. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12.

Nový výstavní sál
Vstupné 60 / 30 Kč

Vernisáž výstavy proběhne 26. 6. 2018 v 18.00 hod., v galerii Vodní tvrze, vstup zdarma.
Kurátor výstavy: Bc. Milan Rychlý
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

RETROGAMING – POČÁTKY
OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS

Vstupné 40 / 20 Kč

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

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 je tzv. pařanské doupě, kde je možné
si zasednout k historickým počítačům, hernímu automatu či k moderním PC s emulátory a vybrat si z několika stovek
dobových her.
Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková, Mgr. Markéta Kobierská

ČARODĚJNICKÉ PROCESY
NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ

PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY

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 wrocławských archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi expozice
prezentuje v kauzálních souvislostech. Součástí expozice je audioprůvodce 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. Expozice není vhodná pro děti do 12 let.
Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na muzeum.rezervace@jen.cz nebo na tel. čísle
(+420) 725 073 539.

Sklepení
Vstupné 70 / 35 Kč

Vstupné 40 / 20 Kč

23. 5. 2018 – 17. 6. 2018
Galerie

Výstava Příběhy české přírody je součástí stejnojmenné kampaně z dílny autorů z odborné organizace Beleco. Na dechberoucích fotografiích z českých luhů a hájů autoři prezentují příběhy o spojení člověka s krajinou. Příběhy o tom,
jak bouřlivě se česká příroda vyvíjela za poslední léta. Byť ne všechny aspekty tohoto vývoje vedly k ryze pozitivním
změnám v naší přírodě, tyto Příběhy ukážou, že příroda si cestu našla člověku navzdory a nezřídka na zcela nečekaných
místech. Kampaň byla završena březnovou premiérou celovečerního dokumentárního filmu Planeta Česko. Kampaň je
realizována v rámci projektu Příroda, koho to zajímá, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Blažková
Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

PŘEDNÁŠKA

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

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI – SYMBOLY ŠPÍNY, ZLA A ČERNÉ MAGIE?

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

Vstupné 40 / 20 Kč

7. 6. 2018

Sádlo z ropuchy a hadí zub aneb jak obojživelníci a plazi ke špatné pověsti přišli. Ropucha obecná s očima jako roztavené
zlato, plachá zmije obecná, titěrný čolek obecný nevýrazné barvy, ale i zářivě zbarvená rosnička zelená. To je jen pár
příkladů českých zástupců herpetofauny, tj. obojživelníků a plazů, mnohými lidmi nejvíce opovrhované skupiny živočichů
hned po pavoucích. Což je s podivem, uvážíme-li, že dlouhou dobu byla herpetofauna mnoha kulturami po celém světě
považována za stvořitele světa či moudrá božstva, jež naučila lidi medicíně. Dnes je taková žába či had synonymem
hnusu a nebezpečí. Dlužno podotknout, že neprávem. Kdy se tento vztah zlomil? A proč? Z jakého důvodu bychom
se vůbec měli starat o nějakou slizkou šupinatou žoužel?
Tyto i další otázky zodpoví přednáška Mgr. Zuzany Blažkové, bioložky VMJ.
Minimální počet posluchačů 4 osoby.
Přednáška se bude konat 7. 6. 2018 od 18.00 hod. v prostorách „Vinckova kafe.“ Doporučené autobusové spojení
z Jeseníku aut. nádraží je v 17.35 hod., zastávka P. Bezruč, odjezd nazpět v 19.27 nebo 20.45 hod.
Vstupné 20 Kč

EXKURZE
PROCHÁZKA REJVÍZEM A JEHO OKOLÍM

9. 6. 2018

Exkurze seznámí návštěvníky s historií i zajímavými památkami osady Rejvíz, mezi které patří kostel Jména Panny
Marie s vesnickou památkovou zónou nebo turisticky hojně navštěvovaný Penzion Rejvíz známý
před II. světovou válkou jako hostinec U jezerního pastýře. Poté se vrátíme zpátky do Jeseníku přes rozhlednu Zlatý
Chlum, vyhlídku a hostinec Čertovy kameny a kapli svaté Anny na Křížovém vrchu. Odjezd na Rejvíz je
v 7.45 hod. z autobusového nádraží v Jeseníku, očekávaný návrat v odpoledních hodinách. Cena jízdného je
16 Kč. Exkurzi povede Mgr. Božena Kaňáková, historička VMJ.

MOTÝLI NA HŘEBENI II.

23. 6. 2018

Okáči rodu Erebia – jediní vyloženě horští motýli vyskytující se v Česku. Jak přívlastek horský napovídá, svým výskytem
jsou omezeni pouze na nejvyšší oblasti. Obývají tedy i Jeseníky, které jsou zároveň jedním z míst, kde probíhá dlouholetý
výzkum populací těchto nezvykle zbarvených motýlů, a to pod taktovkou entomologů z Českých Budějovic. Co je cílem
tohoto výzkumu, se účastníci dozví, a případně si sami na místě vyzkoušejí. Kromě motýlů se zaměříme i na poznávání
dalších typicky horských druhů živočichů a rostlin, povíme si též něco o fungování horských ekosystémů a netradičních
způsobech hospodaření, jež lze využít v ochraně přírody. Trasa exkurze povede z Ovčárny přes Vysokou holi k Jelení
studánce, odkud se s případnými zájemci podíváme do Přírodní rezervace Pod Jelení studánkou, jež je domovem
nezvykle početných kolonií mravenců. Exkurzi povede Mgr. Zuzana Blažková, bioložka VMJ.
Sraz s účastníky exkurze proběhne na autobusovém nádraží v Jeseníku v 7.30, odjezd autobusu je v 7.45 hod.
Předpokládaný návrat do Jeseníku autobusem v 16.55 hod. Celková cena jízdného do 200 Kč.
Minimální počet účastníků pro konání exkurze jsou 4 osoby.

MUZEJNÍ NOC

Vstupné 30 Kč

1. 6. 2018

Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Pevností poznání Univerzity Palackého v Olomouci a Šermířským
spolkem Jeseník se připojuje k festivalu Muzejních nocí 2018. V pátek 1. 6. 2018 od 19.00 do 24.00 hod. nabídne
Vlastivědné muzeum Jesenicka vstup do svých expozic a aktuálních výstav ve Vodní tvrzi v netradiční noční dobu.
Na nádvoří Tvrze se pak můžete těšit na strhující chemickou show, kterou povede hostující tým Pevnosti poznání. Pro děti
je připraven zábavný program v podobě hravých dílniček, soutěží a historických her. Večerem bude provázet skupina
Brejle a nebudou chybět stánky s drobným občerstvením.

TVOŘIVÉ DÍLNY
HMYZÍ HOTEL

Tvořivé dílny pro děti i dospělé se budou konat od 10.00 do 11.00 hod.
ve Vodní tvrzi.

2. 6. a 9. 6. 2018
Vstupné 30 Kč

