
PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ  

NA ČERVENEC 2015 
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 hod. 

So - Ne 9 – 12 a 13 – 17 hod. 

  

Stálé expozice:  

Rekonstrukce historických školních tříd 

Jan Amos Komenský 

Archeologie Přerovska 

Entomologie 

Mineralogie 

Národopis Hané a Záhoří 

Tajemství tónu zvonu  

Veduty Přerova a vyhlídka z věže  

  

Výstavy: 

do 27. 9. Stoletý Přerovský Kašpárek. Velký výstavní sál a kruhový sál přerovského zámku. Vstupné 60/30 Kč. 

do 30. 8. „Operační cíl Přerov“. Československá armáda při osvobozování Moravy.  Galerie přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč. 

do 30. 8. Co chtěli tito lidé prokázat?“ Přerovské povstání 1945 – 2015.  Historický sál přerovského zámku. Vstupné 20/10 Kč. 

do 30. 8. Pavel Rozsíval – Věcnosti. Výstava děl olomouckého fotografa. Kaple přerovského zámku vstupné 20/10 Kč. 

do 30. 8. Nenápadný hrdina Jan Gayer.  Malý sál pod věží. Vstupné 20/10 Kč. 

 

Akce: 

5. 7. Státní svátek. Bezplatný vstup do stálých expozic s průvodcem v 9.30, 11.00, 13.30, 15.00. 

 

Muzejní edukace pro veřejnost a zájmové skupiny: 

Pozor, představení začíná… aneb Přerovský Kašpárek na scénu! Poučně-zábavný program zaměřený na poznávání tichého světa loutek nabízí zvláštní 

příležitost osobně zažít, jaké to je vstupovat do loutkového divadla nejen jako poučený divák, ale také jako začínající loutkář. Stačí rozhrnout oponu a hra 

může začít... (samoobslužná verze pro rodiny s dětmi) 

Kontakt na tel. 581 250 531 – pokladna muzea 

  

 

ORNITOLOGICKÁ STANICE   

Otevírací doba: 

Po  - Pá 8  - 16 hod. 

So  - Ne 9  - 17 hod. 

      

Stálé expozice:   

Ptáci České republiky 

Ptačí zahrada Františka Gintra 

  

Výstavy: 

do 31. 10. Táhni,...ale vrať se! Sezónní výstava o ptačí migraci. Velký výstavní sál ORNIS, vstupné 30 Kč. 

 

Akce: 

5. a 6. 7. Celodenní volný vstup. 

13. 7. Houbařské pondělí.  Povídání Jiřího Polčáka o houbách, ukázky vaření z hub a mykologická poradna.   

Od 17 hodin v budově ORNIS, vstupné 10 Kč. 

2. 8. Zahradní slavnost. Tradiční představení záchranné stanice a aktivit ORNIS netradiční formou.  Pohádka v podání Loutkového divadla Sokola Pře-

rov Přerovský kašpárek, koncert Martina E. Kyšperského a Aleše Pilgra, komentovaná prohlídka výstavy "Táhni,... ale vrať se!" a doprovodný program 

(projížďky na pramičce nebo koňskou bryčkou, ukázky ptáků, dílničky pro děti a opékání špekáčků), občerstvení. Od 16 hodin v areálu ORNIS, jednotné 

vstupné 30 Kč. 

29. 8. Evropská noc pro netopýry.  Vše o netopýrech a jejich životě, ukázky odchytu, živí netopýři. Celoevropská akce propagující ochranu netopýrů. 

Zahrada ORNIS od 19:30 hodin, jednotné vstupné 20 Kč. 

30. 8. Evropská noc pro netopýry. Totéž v jeskyni Na Turoldu, Mikulov, od 19:30 hodin, doprava vlastní. 

 

 

Výukové programy pro školy, kroužky a jiné zájmové skupiny: 

Ptačí putování – o ptačí migraci v sezónní výstavě  

Ptáci – vše ze života ptáků 

Stromy – o stromech mezi stromy parku Michalov 

Bylinková zahrádka – o léčivých rostlinách 

Pod kloboukem – poznávání říše hub 

Na návštěvě v záchranné stanici – komentovaná prohlídka ZS, zdarma  

Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně v ORNIS. 

Informace o programech na www.ornis.cz 

 

Ekoporadna poskytování informací z oblasti životního prostředí pondělí až pátek 8 - 16 hodin 

Mykologická poradna pondělí až pátek  8 - 16 hodin 

  

  

 

HRAD HELFŠTÝN 

Otevírací doba v měsíci červenci: 

denně mimo pondělí 9 – 18 hodin 

v pondělí 6. 7. mimořádně otevřeno – Helfštýnská pouť 

 

Výstavy: 

do 31. 8. výstava METALOMORFÓZY v galerii na II. nádvoří.   

 

Akce:  
5. – 6. 7.  Helfštýnská pouť. Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm.  

Pořádá Studio Bez kliky. Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma. Více na: www.bezkliky.eu a www.helfstyn.cz 

18. 7. XXIII. HRADNÍ BÁL. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově, p. o. ve spolupráci se spolkem  

Hrad Helfštýn. Náhled do doby Petra Voka z Rožmberka, celodenní program, kostýmovaný průvod, divadelní vystoupení, hudební skupiny, poetické 

pásmo a mnoho dalšího.  Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 

6 let zdarma. Kompletní program bude uveden před akcí na plakátech a www.helfstyn.cz. 

 

Více informací: 

Mgr. Kristina Sehnálková 

mob. 724 947 541, e-mail: sehnalkova@prerovmuzeum.cz, www.prerovmuzeum.cz  
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