
PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ  

NA LEDEN 2016 
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. 

1. 1. 2016 zavřeno  

 

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 28. 2. 2016 Jiří Hloušek – Přerov na starých pohlednicích. Galerie přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč.  

do 3. 1. 2016 Vánoce na zámku. Velký výstavní sál a kruhový sál přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč. 

do 28. 2. 2016 Nejen přerovský Antonín Kubát. Kaple přerovského zámku. Vstupné 30/15 Kč. 

 

Akce: 

21. 1. od 17. 00 Hrady v Podyjí.  Přednáška Lubomíra Vyňuchala.  Korvínský dům, 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)  

Kontakt na tel. 581 250 531 – pokladna muzea 

 

 

 

ORNITOLOGICKÁ STANICE    

Otevírací doba: 

Po  - Pá 8  - 16 hod. 

Jindy po domluvě 

od 1. 1. do 3.1. 2016 zavřeno  

     

Stálé expozice:   

Ptáci České republiky 

Ptačí zahrada Františka Gintra 

  

Akce: 

16. 1.  Mezinárodní sčítání vodního ptactva.  Spolu se sčitateli můžeme vidět zajímavé zimní hosty z ptačí říše. Navštívíme Kvasickou pískovnu, okolí řek Moravy 

a Rusavy, Záhlinické rybníky a Hulínskou pískovnu. Vyrážíme od vlakového nádraží v Tlumačově v 8.15, předpokládaný konec je v 15 – 16 hodin v Hulíně. Délka 

trasy je přibližně 15 km. Nezapomeňte si s sebou vzít teplé oblečení, dobrou obuv a jídlo a pití na celý den.  

22. 1. Veselá zvířátka z ovčí vlny - výtvarná dílna. Metodou plstění vlny jehlou si vyrobíme brože s motivy zvířátek. Od 16 do 19 hodin v budově ORNIS. Vstupné 

220 Kč (materiál, občerstvení).  

23. 1. Zimní prohlídka parku Michalov. Procházka parkem, ukázky dřevin ve vegetačním klidu. Odchod od budovy ORNIS v 9.30 hodin, vstupné 10 Kč  

29. 1. Uzávěrka výtvarné soutěže pro děti na téma Rozkvetlá zahrada.  Práce dětí je naposled možné odevzdat v pracovní době v ORNIS. Podmínky soutěže na 

www.ornis.cz v sekci pro školy.   

 

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

Zimní – o ptácích na krmítku  

Ptáci – vše ze života ptáků  

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 

 

 

 

HRAD HELFŠTÝN 

Hrad Helfštýn je v měsíci lednu pro veřejnost uzavřen. 

POZOR! 

Nezapomeňte na tradiční novoroční výstup na hrad v sobotu 2. 1. 2016 od 8.00 do 15.00. Jednotné vstupné 20 Kč. 

 

 

 

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

