
PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ  

NA ŘÍJEN 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 15. 11. 2015 Krajiny za obzorem III. Výstava obrazů  přerovského rodáka Jiřího Ryšavého. Kaple přerovského zámku.  Vstupné 20/10 Kč.  

do 28. 2. 2016 Jiří Hloušek – Přerov na starých pohlednicích. Galerie přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč. Vernisáž výstavy proběhne 24. 9. v 17.00 

v prostorách přerovského zámku.  

 

Akce: 

6. 10. Když smetiště vypráví dějiny – odpady od prehistorie až do novověku očima archeologa s dovětkem ekoporadce. Zajímavý pohled na otázku odpadů 

přednesou archeolog muzea Aleš Drechsler a pracovnice ekoporadny ORNIS Jana Kosturová.  Od 17 hodin v Korvínském domě na Horním náměstí, vstupné 10 Kč.  

9. 10. od 19.00 Zámecký podvečer s hudbou. Komorní koncert klasického dechového tria. Slavnostní zámecká síň přerovského zámku. Vstupné dobrovolné. 

15. 10.  Jiří Hloušek – Přerov na starých pohlednicích.  Přednáška Mgr. Šárky Krákorové Pajůrkové. Od 17 hodin v prostorách přerovského zámku, vstupné 10 Kč.  

27. 10.  Bonnská úmluva.  Mnozí živočichové, neznaje hranice „člověčích“ států, stěhují se z místa na  místo. Jak chráníme ptáky, savce, ryby a třeba i bezobratlé 

živočichy v celém areálu jejich rozšíření, tj. na hnízdištích, tahových cestách i zimovištích, se dozvíte z přednášky Mgr. Libuše Vlasákové z MŽP.  Od 17 hodin v 

Korvínském domě na Horním náměstí, vstupné 10 Kč.  

28. 10. Státní svátek. Vstup do stálých expozic s průvodcem zdarma v 9.30,11.00,13.30 a 15.00. 

 

 

Muzejní edukace pro veřejnost a 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)  

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: 

2. 10. Den zvířat. Program pro školy. Hry, tvoření a povídání o zvířátkách kolem nás, navštívíme zvířecí nemocnici – záchrannou stanici, budeme pozorovat živá zví-

řata a vyzkoušíme si, jak jim dokážeme pomáhat.  Je třeba se objednat na jeden z termínů (8,9,10,11, 13 a 14 hodin) do 30. 9., vstupné 40 Kč. 

2. a 3.10. Oslavy lesa na Flóře. Infostánek ORNIS v pátečním programu pro školy (9-13 hod) a v sobotním pro veřejnost (10-16 hod), Výstaviště Flora Olomouc – 

Rudolfova alej.  

3. 10. Ptačí festival – Záhlinice. Projdeme soustavu záhlinických rybníků a navštívíme přilehlý lužní les Filena. Budeme pozorovat nejen ptáky, ale i další živočichy 

a rostliny. Součástí akce bude ukázka kroužkování ptáků. Sraz v 8:30 před hospodou U čápa v Záhlinicích. Předpokládané ukončení okolo 14:00.  

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

20. 10. Den stromů. Oslava stromů procházkou mezi nimi s trochou ponaučení. Akce pro základní školy - několik zastavení s úkoly, hrami a kvízy, prohlídka zajíma-

vých druhů stromů v parku Michalov.  Přihlášky v ORNIS, zdarma. Prohlídka parku Michalov s průvodcem a vyprávění o stromech pro veřejnost. Sraz v 16 hodin 

před restaurací Michalov, zdarma. 

23. 10. Mladý zahrádkář.  Okresní kolo vědomostní soutěže Českého zahrádkářského svazu pro děti.  Od 9 hodin v budově BIOS, Bezručova12. Přihlášky a infor-

mace v ORNIS. 

28. 10. Státní svátek. Celodenní vstup zdarma. 
 

Programy pro školy, družiny, kroužky a jiné zájmové skupiny: 

Ptačí putování – o ptačí migraci v sezónní výstavě  

Ptáci – vše ze života ptáků 

Ježkův rok – o životě ježků v průběhu celého roku 

Stromy – o stromech mezi stromy parku Michalov 

Pod kloboukem – poznávání říše hub 

Na návštěvě v záchranné stanici – komentovaná prohlídka ZS, 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 říjnu: 

denně mimo pondělí 9 – 17 hodin 

 

 

 

Více informací: 

Mgr. Kristina Sehnálková 

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

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

