
PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ  

NA ZÁŘÍ 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. 

11. 9. - 15. 11. 2015  Krajiny za obzorem III. Výstava obrazů  přerovského rodáka Jiřího Ryšavého. Kaple přerovského zámku.  

Vstupné 30/15 Kč. Vernisáž výstavy proběhne 10. 9. v 17.00 v  prostorách přerovského zámku. 

25. 9. 2015 - 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: 

8. 9. Tajemství tahu ptáků. S vedoucím Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, Jaroslavem Cepákem poodkryjeme tajemství ptačího stěhování a dozvíme 

se, jaké zajímavosti ze soukromého života ptáků ukazuje jejich dlouhodobé kroužkování.   Od 17.00 v Korvínském domě na Horním náměstí, vstupné 10 Kč. 

13. 9. Dny evropského kulturního dědictví – vstup do stálých expozic s průvodcem zdarma v 9.30,11.00,13.30 a 15.00. Komentovaná prohlídka výstavy Stoletý 

Přerovský Kašpárek s kurátorem Mgr. Luborem Maloňem. Začátek v 10.00 a ve 14.00. 

22. 9. Tragický příběh holuba stěhovavého. V roce 2014 jsme oslavili smutné výročí 100 let od vyhynutí nejpočetnějšího ptačího druhu světa. Za jakých okolností 

se to člověku podařilo přednese v rámci muzejního úterku Josef Chytil.  Od 17.00 v Korvínském domě na Horním náměstí, vstupné 10 Kč. 

 

 

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)  

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 ma-

teřské a základní školy i 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: 

7. 9. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího Polčáka o houbách, ukázky, vaření z hub aa mykologická poradna. Od 17.00 v budově ORNIS, vstupné 10 Kč. 

13. 9. Celodenní volný vstup v rámci EHD. 
26. - 27. 9. Okresní výstava Českého zahrádkářského svazu. Informační a prodejní stánek ekoporadny ORNIS na výstavě ČZS. Tovačovský zámek, 10-16.00.  

 

Speciální programy pro letní tábory, 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 září: 

denně mimo pondělí 9 – 17 hodin 

 

Akce:  

12. 9. Hradní kejkle – rozmanitá přehlídka žonglérů, kejklířů a artistů všeho druhu. V průběhu dne řada workshopů.  Vstupné: plné: 80 Kč, snížené:  40 Kč. Více na: 

www.helfstyn.cz  

13. 9. Vstup do hradu po celý den zdarma ke Dnům evropského kulturního dědictví. 

19. 9. od 19. do 23.00 Komentované noční prohlídky. Nutná rezervace, nejpozději do 15. 9. 2015 na mail: helfstyn@volny.cz nebo tel. 581 797 093. 

 

Více informací: 

Mgr. Kristina Sehnálková 

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