
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. 

od 19. 6. do 30. 8. Nenápadný hrdina Jan Gayer. Slavnostní zahájení v prostorách přerovského zámku18. 6. v 17.00. Malý sál pod věží. Vstupné 20/10 Kč. 

 

Akce: 

9. 6. od 17. Přerovský květen 1945 ve fotografii. Přednáška Bc. Petra Sehnálka. Korvínský dům. Jednotné vstupné 10 Kč.  

12. a 13. 6. - 9. ročník Folklorního festivalu V zámku a podzámčí. V pátek od 21.00 na hradbách u řeky Bečvy, v sobotu od 13.00 na Horním náměstí. 

18. 6. Gayerovy slavnosti. Pietní akt a slavnostní otevření výstavy Nenápadný hrdina Jan Gayer v 17.00 prostorách přerovského zámku.  

19. 6. v 21.00 – Premiéra absolventského filmu Svatavy Měrkové Bez šance, věnující se tragédii z roku 1945 na Švédských šancích. Nádvoří přerovského zámku. 

 

Muzejní edukace pro školy a jiné zájmové skupiny 

Dlouhodobě nabízené animační programy ve stálých expozicích: 

Expozice archeologie – „Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem“ 

Expozice archeologie – „Pohled na pravěkého člověka“ – speciálně pro střední školy 

Expozice mineralogie – „Dobrodružná výprava za lesklými kamínky“ 

Expozice entomologie – „Příběhy ze života hmyzích kamarádů“ 

Expozice hanáckého kroje – „Lidové zvyky na Hané“ 

Hra na muzeum… Jan Amos Komenský 

Veselé příběhy ze staré školy 

Od metličky k rákosce – poučně žertovné posezení ve školních škamnech 

Pohádkové povídání o tajemstvích přerovského zámku (pro mateřské a základní školy)  

Dobrodružné bádání o tajemstvích přerovského zámku (pro střední školy)  

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

ně zažít, jaké to je vstupovat do loutkového divadla nejen jako poučený divák, ale také jako začínající loutkář. Stačí rozhrnout oponu a hra může začít... (pro mateřské 

a základní školy i pro rodiny s dětmi) 

Kontakt na tel. 725 337 426 (Mgr. Kateřina Tomešková, PhD.) 

  

  

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: 

1. 6. Houbařské pondělí . Povídání Jiřího Polčáka o houbách, ukázky , vaření z hub a mykologická poradna. Od 17 hodin v budově ORNIS, vstupné 10 Kč. 

20. 6. Ornitologická exkurze – Záhlinické rybníky.  Výprava za ptáky rybníků a rákosin a jejich pozorování,  návštěva kroužkovací stanice. Sraz v 8.30 hod před 

restaurací U Čápa v Záhlinicích, vstupné 10 Kč 

20. - 21. 6. Helfštýnské ateliéry.  Ornitologové se představují na přehlídce profesí muzea na hradě Helfštýně.  

 

Výukové programy pro školy, kroužky a jiné zájmové skupiny: 

Děti vítají jaro -  8. - 12.6. - svátky jara a dětské hry, program k folklórnímu festivalu  

v zahradě občanského sdružení Cukrle, U Bečvy 1 (bývalé městské jesle), vstupné 30 Kč   

Začátky programů: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 hod, odpolední čas mohou po dohodě využít školní družiny.  

13. 6. obdobný program pro děti z veřejnosti na Horním náměstí (14-18 hodin, zdarma) 

  

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  

Zvířecí školka – o jarních „potížích“ záchranné stanice s mláďaty zvířat, zdarma 

Vstupné 40 Kč, není-li uvedeno jinak.  

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 červnu: 

denně mimo pondělí 9 – 18 hodin 

 

Výstavy: 

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

 

Akce: 

2. – 5. 6. Tvořivé dílničky a loutkování pro nejmenší.  Program pro mateřské školy a žáky prvního stupně základních škol v podání Studia Bez kliky. Více na 

www.bezkliky.eu. 

6. 6. VI. ročník hudebního setkání ROCKOVÝ HELFŠTÝN. Všechny příznivce melodických tónů zve pořádající agentura  AGEUM.  

10. 6. Den s Karlem IV. v podání společnosti Faber. Zábavné poučení a vhled do doby slavného panovníka v podání společnosti Faber. Určeno pro mateřské školy 

a žáky prvních tříd základních škol. Veškeré informace na www.faber.cz. 

20. a 21. 6. Helfštýnské ateliéry. Přehlídka profesí Muzea Komenského v Přerově pro malé i velké. Archeologický koutek, ornitologická sekce, fotografický ateliér, 

 výtvarná dílna,… Vstupné 100/60 Kč, děti  

do 6 let zdarma. 

27. 6.  Zápasníci za hradbami. Exhibiční boxerská a kickboxerská klání pod širým nebem. Vstupné80/40 Kč, děti do 6 let zdarma. 

 

 

Více informací: 

Mgr. Kristina Sehnálková 

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

http://www.ornis.cz
http://www.bezkliky.eu
mailto:sehnalkova@prerovmuzeum.cz

