
PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ  

NA PROSINEC 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: 

3. 12.  2019 – 5. 1. 2020 Vánoce na zámku. Tradiční vánoční prezentaci Zbořilova betléma v letošním roce doplní rozsáhlá instalace zámeckých interiérů  

a zejména historického porcelánu. Sály ve 2. patře. Vstupné 40/20 Kč 

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

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

prezentovány 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. Vstupné 40/20 Kč. 

 

Akce: 
1. 12. v 18.00 vernisáž výstavy Vánoce na zámku v prostorách přerovského zámku.  

10. 12. Hrady v Posázaví. Přednáška Mgr. Lubomíra Vyňuchala. Od 17.00, Rytířský sál Korvínského domu, vstupné 10 Kč. 

14. – 15. 12. od 9.00 do 16.30 Malování vánočních baněk pro veřejnost. Přijďte si nazdobit vlastní baňku a získejte tak originální dárek pro sebe či pro své blíz-

ké. Historický sál. Cena za a vstupné na výstavu Vánoce na zámku činí 55 Kč. V případě zájmu si můžete dokoupit a domalovat další baňky za 25 Kč kus. 

     

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 

V měsíci prosinci edukační program k výstavě Vánoce na zámku. Tentokrát nahlédneme do luxusních interiérů, které patřily bohatší části společnosti – tedy  

lidem, kteří netrpěli nedostatkem. Jaké laskominy připravovalo služebnictvo svým bohatým pánům? Jaké zvyky se dodržovaly a jaké dekorace nesměly 

v honosných sídlech chybět? Jak asi vypadala zámecká štědrovečerní večeře a v čem se lišila od večeře prostých lidí? Jaké dárky dostávaly děti z bohatých rodin 

od Ježíška? To a mnohem více se dozvědí žáci během programu. Druhou část programu tvoří kreativní dílnička, kde si děti mohou vlastnoručně nazdobit  

skleněnou baňku z výrobního družstva Slezská Tvorba. 

 

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 prosinci:   pondělí až pátek  8 – 16 hodin 

       24.–31. 12.   ZAVŘENO! 

      

Stálé expozice  

Ptáci České republiky 

Ptačí zahrada Františka Gintera  

 

Akce: 

6. 12. od 16.00 Dílna ekoporadny – šití nákupních pytlíků.  S sebou šicí stroj - pokud máte, stroje budou  

i k dispozici. Materiál v ceně vstupného - 100 Kč. V budově ORNIS. Přihlášky na 58121991012 nebo syrycanska@prerovmuzeum.cz. 

12. 12. od 17.00 Vánoční setkání ornitologů. Setkání laiků i odborníků, novinky z oboru, posezení.  

V budově ORNIS.  

13. 12. od 16.00 Plstění – vánoční motivy na věnec. Výtvarná dílna pro malé i velké – plstění jehlou. Vstupné 300 Kč, v ceně materiál, pomůcky a občerstvení. 

Je třeba se přihlásit na syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo na 581219910 12. V budově ORNIS.  

22. 12. od 14.00 do 18.00 Vánoční strom pro ptactvo - výroba krmení pro ptáky a zdobení vánočního ptačího stromu. Svařené víno pro dospělé a sladkosti pro 

děti, od 17 hodin vánoční folkový koncert. 

Jednotné vstupné 30 Kč. V budově ORNIS.  

 

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

Ekoporadna        pondělí až pátek 8 - 16 hodin 

Mykologická poradna     pondělí  8 - 16 hodin 

 

Programy pro školy a jiné zájmové skupiny : 

Putování k jesličkám – o adventu a Vánocích 

Zimní – o ptácích na krmítku 

Bobr, pan stavitel – vycházka za bobrem 

Ptáci – vše ze života ptáků  

Na návštěvě v záchranné stanici – ZS, zdarma 

 

 

HRAD HELFŠTÝN  
Hrad Helfštýn je v měsíci prosinci pro veřejnost uzavřen.  

 

 

 

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.  

http://www.prerovmuzeum.cz/

