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Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní okresní archiv Jeseník, Společnost Vincenze Priessnitze, 

Městská kulturní zařízení Jeseník 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

organizátoři letošního jubilejního XX. svatováclavského setkání v Jeseníku si Vás dovolují 
pozvat na vlastivědný seminář, tentokrát na téma: 

 

Voda v Jeseníkách a na Jesenicku 

 

Seminář se uskuteční v úterý 29. září 2020 od 9.00 hod. v Priessnitzových léčebných lázních 

v Jeseníku (Zimní zahrada Priessnitzova sanatoria). 

Tematické rozpětí je letos skutečně široké, vždyť voda v našem životě rezonuje v nejrůznějších 
podobách, nejen coby životodárná kapalina, ale i jako podnět k vědeckému bádání, inspirace umělcům, 
místo rekreace a sportovního vyžití, nenahraditelný estetický prvek krajiny, historický a sociální 
determinant, ale též nebezpečný živel. Prostor se tak nabízí nejen hydrologům, geologům či 
přírodovědcům, ale rovněž historikům, archeologům, geografům, vlastivědným badatelům, ba i 
filozofům nebo rybářům…  

Seminář má již tradičně podobu prezentací jednotlivých příspěvků s využitím audiovizuální techniky 
(rozsah jednoho vystoupení je předpokládán do 15 minut, bude upřesněno). Účastníci semináře budou 
mít k dispozici předem připravený sborník, v němž bude každý referát šířeji rozpracován. Do sborníku 

však můžete přispět odborným textem i bez potřeby osobně vystoupit na semináři. V každém 
případě doporučujeme Vámi navrhované téma příspěvku konzultovat s výkonným redaktorem sborníku 
Mgr. Matějem Matelou (etnograf@muzeumjesenik.cz).  

 

Přihláška 

Jméno ……………………………. 

Instituce …………………………… 

Vyberte prosím jednu z možností: 

☐ Mám zájem o aktivní účast na semináři (termín odevzdání přihlášek do 15. května 2020). 

 Téma referátu: 

☐ Chci pouze přispět odborným textem do sborníku. 

 Téma příspěvku 

Upozorňujeme, že nejzazší termín pro odevzdání příspěvků do sborníku je 30. června 2020.  
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Výjimečnost letošního ročníku spočívá v třídenním trvání akce – začne již v pondělí 28. září tradičním 
setkáním v Bílé Vodě a kulturním programem. Jako součást hlavního konferenčního dne (29. září) je pro 
účastníky rovněž zajištěna komentovaná prohlídka výstavy k tématu v objektu Vodní tvrze (letos na 
téma Bohatství vody a ledu) a výstavy fotografií z připravované tematické soutěže pro školy. Ve středu 
30. září pak proběhne exkurze na téma Vracíme vodu do krajiny Jeseníků a Jesenicka (podrobnosti 
budou upřesněny v programu).  

☐          Mám zájem o účast na exkurzi.  

Výdaje spojené s aktivní účastí na semináři i exkurzi budou hrazeny z rozpočtu svatováclavského 
setkání, konferenční poplatek nevyžadujeme. V případě, že byste se chtěli zdržet více než jeden den, 
rádi Vám zajistíme ubytování. Náklady na ubytování si hradíte sami.  

☐ Mám zájem o zařízení ubytování, a to od …………. do …………… 

 

Pokud se tedy chcete zúčastnit tradičního vlastivědného setkání, prosíme o zaslání této přihlášky 
(postačí v elektronické podobě) na níže uvedené adresy pořadatelů. Na základě Vaší přihlášky Vás 
budeme nadále informovat o přípravě setkání a zašleme včas podrobný program.  

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

 

Mgr. Pavel Rušar, ředitel VMJ                          Mgr. Bohumila Tinzová, ředitelka SOkA 

Vlastivědné muzeum Jesenicka                         Státní okresní archiv Jeseník 

Zámecké nám. 1, 790 01                                      Tovární 18, 790 01 Jeseník 

tel.: 584 401 070                           tel.: 584 411 710   

muzeum.sekretariat@jesenik.net                                     b.tinzova@je.archives.cz 


