
PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ  

NA LISTOPAD 2019 

 

Přerovský zámek, Korvínský dům, Ornitologická stanice (ORNIS), hrad Helfštýn 
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem. 

 

  

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 

Otevírací doba: 

Út - Pá 8 - 17 hodin 

So - Ne 9 -17 hodin  

 

Stálé expozice:  

Rekonstrukce historických školních tříd 

Archeologie Přerovska 

Entomologie 

Mineralogie 

Národopis Hané a Záhoří 

Tajemství tónu zvonu  

Veduty Přerova a vyhlídka z věže  

  

Výstavy: 

Do 29. 12. Hodiny ze Schwarzwaldu. Výstava dřevěných kolečkových hodin (tzv. švarcvaldek, někdy také nazývaných hodiny selské) zhotovených hodináři z regio-

nu jižního Německa i Čech od poloviny 18. do konce 19. století. Vybrané exponáty z nejrozsáhlejší soukromé sbírky tohoto typu hodin v Česku byly poprvé prezento-

vány na výstavě v UPM v Praze roku 2005. Kaple přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč. 

Do 31. 1. 2020 Láska nejen v umění. Průřezová výstava tvorbou manželů Evy Siblíkové a Jana Chmelaře. 

 

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 

 

STÁLÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY: 

Expozice archeologie – „Hurá za mamuty!“ 

Expozice archeologie – „Krásy pravěkého umění“ (zejména pro gymnázia a střední školy) 

Expozice školních tříd – „Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy“ 

Expozice školní třídy ze 17. století – „Putování s J. A. Komenským“ 

Expozice mineralogie – „Poklady z hlubin Země“ 

Expozice entomologie – „Ze života hmyzu“ 

Expozice hanáckého kroje – „Lidové zvyky na Hané“ 

Expozice zvonů – „Když se rozeznějí zvony“ 

Vývoj a historie Přerovského zámku – „Tajemství přerovského zámku“ 

 

Objednávky programů na tel. 581 250 531 – pokladna muzea 

 

 

ORNITOLOGICKÁ STANICE    

 

Otevírací doba v listopadu:  pondělí až pátek 8 - 16 hodin 

       

Stálé expozice 
Ptáci České republiky 

Ptačí zahrada Františka Gintera  

 

Akce: 

1. a 2. 11. Swap – výměnný bazar podzimního a zimního oblečení. Pátek od 17.00 do 19.00, sobota od 9.00 do 12.00 - výměna oblečení zdarma. 28.–31. 10. příjem 

darů v budově ORNIS nebo až na místě (Přinášejte pouze to, co byste darovali svým nejlepším přátelům, čisté, neobnošené). CoWorking, Wilsonova 18 v Přerově, 1. 

patro, vstupné 30 Kč. 

7. 11. Odpoledne u krmítka. Hravě o přikrmování ptáků v zimě, výroba dřevěného krmítka. Přihlášky do 4. 11. na syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo 

58121991012. Od 16.30 v budově ORNIS. Vstupné 20 Kč za osobu + 100 Kč za 1 krmítko. 

14. 11. Od 17.00 Jak se máte, ptáci? Setkání s osobností – s ředitelem České společnosti ornitologické  Zdeňkem Vermouzkem nejen o úspěších v ochraně ptáků. 

Slavnostní zámecká síň města Přerova. Vstupné 10 Kč. 

22. 11. od 16.00 Sněhové vločky – fusing (spékané sklo). Výtvarná dílna s Veronikou Matlochovou. Vstupné 350 Kč. Je třeba se přihlásit na syrycan-

ska@prerovmuzeum.cz nebo na 58121991012. V budově ORNIS.  

 

Programy pro školy a jiné zájmové skupiny : 

Ptáci – vše ze života ptáků 

Zimní – o ptácích na krmítku 

Ježkův rok – o životě ježků v průběhu celého roku 

Bobr, pan stavitel – návštěva bobrů u laguny  

Stromy – o stromech mezi stromy parku Michalov 

Na návštěvě v záchranné stanici – ZS, zdarma  

 

Mykologická poradna       pondělí   8 - 16 hodin 

Ekoporadna        pondělí až pátek  8 - 16 hodin 

Semínkovna - sdílená semínka zdarma   pondělí až pátek  8 - 16 hodin 

 

Přihlášky na akce na tel. 581 219 910 12, syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo osobně v ORNIS. Informace o programech na www.ornis.cz  

Facebook: ORNIS – Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově 

 

 

HRAD HELFŠTÝN  
Otevírací doba v listopadu: sobota – neděle  9 - 16 hod.  

 

 

 

Více informací:  Mgr. Kristina Sehnálková,  mob. 724 947 541, e-mail: sehnalkova@prerovmuzeum.cz, www.prerovmuzeum.cz 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si vyhrazuje právo na změny v programu.  
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