
PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ  

NA KVĚTEN 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. 

od 4. 5. do 30. 8. „Operační cíl Přerov“. Československá armáda při osvobozování Moravy.  Galerie přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč. 

od 4. 5. do 30. 8. Co chtěli tito lidé prokázat?“ Přerovské povstání 1945 – 2015.  Historický sál přerovského zámku. Vstupné 20/10 Kč. 

 

Akce: 

3. 5.  cca od 15.00 Vojáci na zámku – zastavení kolony historických vojenských vozidel na Cestě vítězství.  Bohatý odpolední program spojený 

s oslavami konce 2. světové války provázející otevření dvou nových tematických výstav o přerovském povstání a osvobozování Moravy vyvrcholí míro-

vou dobovou taneční veselicí na nádvoří přerovského zámku. Konec ve 22. 00. 

12. 5. od 17.00 Historie přerovského loutkového divadla. Přednáška Mgr. Marie Veřmiřovské. Korvínský dům. Jednotné vstupné 10 Kč.  

14. 5. v 17.00 Vernisáž výstavy Věcnosti fotografa Pavla Rozsívala v prostorách přerovského zámku. O hudební doprovod se postará vokálně instru-

mentální skupina Tupá šídla z Lipníka nad Bečvou. 

18. 5. Mezinárodní den muzeí. Bezplatný vstup do stálých expozic s průvodcem v 9.30,11.00,13.30, 15.00. 

21. 5. od 17. 00 Umělecké památky Olomouce. Přednáška Mgr. Kamila Lukeše. Korvínský dům. Jednotné vstupné 10 Kč.  

22. 5. od 17.00 do 22.00  Kašpárkovo noční dobrodružství – muzejní noc. (více uvnitř čísla) 

26. 5. od 17. 00 Stoletý Přerovský Kašpárek Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Mgr. Luborem Maloněm. Korvínský dům a následně přerov-

ský zámek. Jednotné vstupné 10 Kč.  

 

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 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... (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: 

2. 5. Vítání ptačího zpěvu – Chvalčov.  Sraz v 8.00 u mostu na Ř í ce. Nahle dneme do suťove ho lesa na Hadí m kopci, navs tí ví me pr í rodní  pama t-
ku Pod Kozincem a chvalc ovský mi humný dojdeme do Býstr ice. Te s it se mu z ete na pozorova ní  vza cne ho lejska male ho, kr ik krutihlava obecne ho 
nebo uka zku krouz kova ní . Pr edpokla dane  ukonc ení  v parku Zaha jene  v Býstr ici pod Hostý nem okolo 14.00, de lka trasý 6 km. 
3. 5. Vítání ptačího zpěvu – Záhlinice. Sraz v 8.15 pr ed hospodou U c a pa v Za hlinicí ch. Projdeme soustavu za hlinický ch rýbní ku  a navs tí ví me 
pr ilehlý  luz ní  les Filena. Budeme pozorovat nejen pta ký, ale i dals í  z ivoc ichý a rostliný. Souc a stí  akce bude uka zka krouz kova ní  pta ku . Pr edpo-
kla dane  ukonc ení  okolo 14.00. 
4. 5.Houbařské pondělí . Poví da ní  Jir í ho Polc a ka o houba ch, uka zký , var ení  z hub a mýkologicka  poradna. Od 17 hodin v budove  OŘNIS, vstup-
ne  10 Kc . 
8. 5. Státní svátek – vstup zdarma    
18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup zdarma    
 



Výukové programy pro školy a jiné zájmové skupiny: 
Ptačí putování  – o ptačí migraci 

Ptáci – vše ze života ptáků 

Jarní – o hnízdění a ptačích budkách, budku si děti vyrobí a odnesou 

Stromy – o stromech mezi stromy parku Michalov 

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

 

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 květnu: 

denně mimo pondělí 9 – 18 hodin 

 

Výstavy: 

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

 

Akce: 

2. 5. AUTHOR ŠELA MARATHON – 16. ročník největšího závodu horských kol na Moravě. Dvojice tras v terénu Moravské brány, cíl závodu na II. 

nádvoří hradu Helfštýn. Celodenní doprovodný program pro celou rodinu. Podrobné informace na: www.selasport.cz 

9. 5. Helfštýnský okruh – 14. ročník mezinárodního závodu historických vozidel. Přímo v areálu hradu budou vystaveny motocykly a automobily do ro-

ku výroby 1939. Více na: www.oldtimer-helfstyn.cz 

18. 5. Vstup do hradu po celý den zdarma k  Mezinárodnímu dni muzeí. 

23. a 24. 5. 10.00 – 18.00 FESTIVAL VOJENSKÉ HISTORIE VI. ročník.  Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných 

dějin. Show living - history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu 

Adorea. Podrobnosti na: www.adorea.olomouc.com   

30. a 31. 5. Knižní trhy. Představení malých nakladatelství, nabídka knižních novinek, hradní antikvariát, dílny s knižní tématikou a živé čtení. 

www.helfstyn.cz.   

 

 

Více informací: 

Mgr. Kristina Sehnálková 

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