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01 ÚVOD
Rok 2012 bude ve znamení pokračování v investiční činnosti a v postupnému dohánění
úrovně dříve podceňovaného technicko-hospodářského zázemí. S tím budou spojeny některé
komplikace se stěhováním pracoven i sbírkových předmětů z depozitářů.
V oblasti správy sbírek bude zásadní dokončení desetiletého cyklu periodických inventarizací tak,
aby stanovený termín dokončení ze strany MKČR v březnu 2013 byl dodržen.
V prezentační činnosti bude cílem udržet kvalitu výstav a kulturně-výchovných akcí dosaženou
v uplynulých třech letech i díky zřízení výstavního a programového oddělení na počátku roku 2010.
V roce 2012 bude nutno se z hlediska řízení organizace zaměřit na kvalitu práce oddělení
společenských věd a nastavit lepší týmovou spolupráci odborných pracovníků (kurátorů). Budou
vytvořeny dílčí déledobé plány sbírkotvorné a vědeckovýzkumné činnosti a také nastavena
motivační pravidla hodnocení výstupů jejich práce.
Hospodaření
V návaznosti na materiál „Komplexní návrh na zlepšení neuspokojivé hospodářské situace Muzea
Komenského v Přerově“ ze srpna 2011 budou dodržována úsporná opatření a výdaje budou v rámci
roku pokud možno časově rozloženy v souladu s nerovnoměrnými příjmy, jejichž vrchol je vždy na
konci srpna v souvislosti s akcí Hefaiston. Cílem bude zlepšení hospodářského výsledku tak, aby
došlo k postupnému vymazání záporného výsledku hospodaření za rok 2010, který činil -794 tis. Kč
a který se v roce 2011 podařilo snížit jen částečně. Vzhledem k relativně nízkému příspěvku
zřizovatele na provoz (ve srovnání s obdobně velkými muzei zřizovanými Olomouckým krajem),
který pokrývá pouze nezbytné náklady (energie, nájmy, odvody) a na veškeré aktivity vycházející
z hlavního poslání (sbírkotvorná, publikační, výstavní činnost) si Muzeum Komenského musí
vydělat, budou nadále probíhat jednání o navýšení příspěvku na provoz muzea zřizovatelem.
Pro budoucí bezproblémové a ekonomicky udržitelné fungování Muzea Komenského v Přerově
bude nezbytné pokračování v jednáních se Statutárním městem Přerov o snížení nájmu na
přerovském zámku, případné zpětné investování části ze zaplaceného nájmu do činnosti muzea.
Investice zřizovatele
Z požadovaných stavebních investic je nejvíce akutní rekonstrukce mostů na hradě Helfštýně, kde
je havarijní stav (zejména na ocelových nosných konstrukcích) na mostech nad 2. a 4. hradním
příkopem. Tuto vzniklou situaci je třeba řešit prioritně hned na počátku roku tak, aby nemuselo
dojít k omezení návštěvnického provozu při zahájení sezóny (duben). Nezbytnou pro plnohodnotné
využití nově získané depozitární budovy na Nábřeží Dr. E. Beneše 21 (býv. SŠ elektrotechnická) a
také pro včasné úspory vzniklé plánovaným opuštěním nákladně pronajímaných externích
depozitářů bude požadovaná rozsáhlá investice na rekonstrukci a vybavení této budovy. Další
plánovanou stavební investicí, která navazuje na v roce 2011 zpracovaný projekt je pořízení
úložných regálů a stavební úpravy depozitáře v budově Horní nám. 35. Prvním krokem k záchraně
postupně degradujícího zdiva paláce hradu Helfštýna bude požadovaná investice na projekt
zastřešení paláce hradu s důkladným posouzením stavebně technického stavu zdiva.
Z nestavebních investic je třeba zmínit: pořízení elektronického databázového systému pro
knihovny Muzea Komenského, pořízení bezpečnostní vitríny pro vystavování exkluzívních
sbírkových předmětů (v souvislosti s výstavou Umění času lovců), nákup fotoaparátu
s příslušenstvím jako vybavení fotografického pracoviště a nákup užitkového vozidla. Celkem byly
podány žádosti o 8 investičních akcí zřizovatele, z toho 4 stavebních a 4 strojních.
Vlastní stavebně výrobní činnost
Na hradě Helfštýně je plánována oprava zdiva hradby třetího příkopu v úsecích 20-5 a 20-8 a
oprava části střechy budovy na druhém nádvoří nad galerií. V Přerově dále proběhne oprava oken
na objektu Horní nám. 31 (tzv. Korvínský dům), úpravy a výměna svítidel v nově zařizované
stolařské dílně v budově dílen na Nábřeží Dr. E. Beneše 21 (býv. SŠ elektrotechnická). Na
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Ornitologické stanici budou dokončeny dodělávky vnější fasády po celém obvodu Záchranné
stanice z pojistné události z roku 2012 (sanace zdiva navlhlého následkem povodní v květnu 2010).
Stěhování sbírek a pracoven
V souvislosti s postupným zlepšování technického stavu budov a depozitářů muzea proběhne
podobně jako v roce 2011 řada přesunů a stěhování sbírek a pracoven. Následně po dokončení
celkové rekonstrukce budovy Horní nám. 7 dojde k zpětnému přestěhování ředitelství muzea z
Korvínského domu a ekonomického oddělení z badatelny v přízemí budovy Horní nám. 35. Do
nově opravené budovy se také přestěhuje oddělení správy a provozu, takže dojde k centrálnímu
umístění servisních oddělení muzea. Na počátku roku bude dokončeno stěhování stolařské dílny
muzea z pronajatých prostor budovy Trávník 30 (býv. Chemoprojekt) do nově získané budovy na
Nábřeží Dr. E. Beneše 21 (býv. SŠ elektrotechnická). Další případné přesuny do této budovy budou
záviset na odsouhlasení požadovaných investic. Z depozitářů se předpokládá vystěhování velkého
depozitáře v přízemí budovy Horní nám. 35 (školní pomůcky, učebnice), kde by měla proběhnout
rekonstrukce a vybavení novými pojezdovými regály.
Sbírky
Jedním z hlavních cílů roku 2012 bude pokračování v napravování nedostatků v evidenci
sbírkových předmětů. Některé podsbírky mají z minula velmi nízké procento zpracování
v systematické evidenci. Bude také pokračovat sjednocení softwaru pro počítačovou evidenci sbírek
(DEMUS).
V průběhu roku bude třeba zpracovat plán sbírkotvorné činnosti a nový plán nového cyklu
desetiletých inventarizací. Cílem bude provádět postupnou inventarizaci sbírky postupně po celých
podsbírkách nikoli po 5 – 10 % z každé jednotlivé podsbírky.
V rámci desetiletého cyklu inventarizace bude cyklus ukončen u podsbírek:
Historická kartografie
Kramářské písně
Novodobá komeniána
Učební pomůcky
Učebnice
Časopisy
Výroční zprávy
Archiválie
Fond Tovačov
Hlášení změn podle přírůstků a systematické evidence do CES bude probíhat 2x ročně (květen a
listopad), vše v programu CESík. Kurátory bude vedena předepsaná forma dokumentace k
podsbírkám.
Výstavy
Mezi hlavní výstavy na přerovském zámku lze zařadit výstavu k 140. výročí založení pivovaru
Zubr, výstavu Umění z času lovců, kombinující významné archeologické artefakty
s fotodokumentací nálezů z evropských lokalit a výstava k výročí Moravského ornitologického
sdružení. Z hlavních sezónních výstav na pobočkách je třeba jmenovat retrospektivní výstavu 30 let
Hefaistonu na hradě Helfštýně a výstavu Netopýři na ORNISu.
Mimo prostory muzea proběhne pokračování vybraných částí výstavy „Povídání o mašinkách“,
která se uskuteční v prostorách Galerie Konírna u zámku v Lipníku nad Bečvou a také výstava
malíře Augustina Mervarta ve Veteran Areně Olomouc.
Podrobný plán výstav a akcí Muzea Komenského v Přerově je součástí kapitoly 03 tohoto plánu.
Kulturně-výchovné akce
Mezi stěžejní kulturně-výchovné akce bude patřit květnová muzejní noc, zařazená do Festivalu
muzejních nocí, zářijové Dny evropského dědictví a tradiční noční prohlídky přerovského zámku,
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tentokrát s ornitologickou tematikou. Na Ornitologické stanici proběhne v červenci oblíbená
Zahradní slavnost. Z bohaté nabídky kulturních akcí na hradě Helfštýně lze zmínit pokračování akcí
Festival vojenské historie, Rockový Helfštýn, Hafani na Helfštýně či Hradní kejkle a samozřejmě
31. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Pokračovat budou pravidelné dva
běhy (jarní a podzimní) přednášek v rámci tradičních muzejních úterků, které budou
monotematicky zaměřené ke dvěma výstavním projektům – na jaře k historii pivovarnictví a na
podzim přírodovědně k výročí Moravské ornitologické stanice.
Expozice
Bude-li Statutární město Přerov, vlastník budovy zámku v Přerově, realizovat plánované
restaurování empírového stropu v místnosti 2.15, předpokládá se zrušení prezentačně již
nevyhovující expozice „Učitelé – šiřitelé myšlenek J. A. Komenského“. Pokračujícím úkolem bude
dopracování ideového plánu renovace expozic Muzea Komenského na zámku v Přerově i celkového
programu využití jednotlivých prostor zámku.
V květnu 2012 proběhne slavnostní otevření nové expozice „Archeologie na hradě Helfštýně“
v prostorách poděbradské věže na 4. nádvoří (tzv. černé kuchyně), která byla z větší části
realizována z účelových darů i dotace zřizovatele již na podzim 2011 a bude ještě vybavena
mobiliářem a instalovanými exponáty.
Publikační činnost
Kromě plánovaného vydání dvou periodik, která Muzeum Komenského vydává každoročně,
bulletinu Hefaiston 2011 a Zpráv MOS 70/2012, se předpokládá vydání doprovodného katalogu
k výstavě Umění z času lovců, a Fotograf František Toth. V roce 2012 je předběžně plánováno
vydání monografie Dějiny přerovského školství (ve spolupráci se Statutárním městem Přerov).
Kromě stručného průvodce po hradě Helfštýně je plánována publikace k retrospektivní výstavě 30
let Hefaistonu.
Granty a dotace
Pokračuje grantový program Přírodě OK2. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou byla
podána žádost o blokový grant Nadace Partnerství „Třílístek“. Na činnost záchranné stanice bylo
požádáno o přímou podporu Statutární město Přerov a na budování voliér pro trvalé
hendikepyžádost na Nadační fond ČEZ. Na počátku roku budou tradičně podány žádosti o
příspěvek Statutárního města Přerova v oblastech – kultura; volný čas; životní prostředí. Z důvodu
nutného řešení elektronické evidence knižního fondu v knihovnách Muzea Komenského v Přerově
bude znovu podána pozměněná žádost na Ministerstvo kultury ČR v programu VISK3.
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02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
1. Sbírky
1.1.1. Chronologický zápis
Na ORNISu budou v roce 2012 pokračovat v dosavadních úkolech. RNDr. Chytil se bude zabývat
sběrem materiálu z odchytů na Červenohorském sedle. Výzkumným úkolem RNDr. Sitka bude
srovnávání fauny helmintů kachny divoké a lysky černé v narušeném (ČR) a nenarušeném (Polsko)
prostředí. Na hradě Helfštýně vzhledem k plánované změně statusu Hefaistonu plánují omezit
množství exponátů pro zápis do sbírky uměleckého kovářství. Nově by se měla zapisovat pouze
špičková díla vybraná odbornou komisí. Předpokládaný počet přírůstků pro rok 2012 je 10 – 15
sbírkových předmětů. Kurátoři OSV v roce 2012 provedou chronologický zápis nově získaných
sbírkových předmětů v návaznosti na akviziční činnost MKP tvořenou dary a systematickými sběry.
1.1.2. Systematický zápis
Stručně záměry činnosti z pohledu společenských a přírodních věd:
Kastelán Helfšýna, Bc. Lauro, zapíše monumentální kovářské dílo, které vznikne poslední srpnový
týden v rámci Kovářského fóra. Do zápisu budou zaevidovány i dary a díla vzešlá z kategorie
„Demonstrované práce“ v průběhu 31. Hefaistonu. Kastelán bude také usilovat o získání alespoň
jednoho sbírkového předmětu nákupem do podsbírky uměleckého kovářství.
Na OSV bude v roce 2012 proveden systematický zápis zhruba 3500 sbírkových předmětů v rámci
34 podsbírek spravovaných pracovníky oddělení.
1.2. Inventarizace
Na ORNISu je v plánu provést zápis 1800 čísel. Inventarizace na Helfštýně proběhne v podzimních
měsících ve standardním rozsahu. V roce 2012 bude inventarizováno minimálně 10% fondu
podsbírek spravovaných OSV, u nichž dosud nebyl ukončen desetiletý cyklus inventarizací.
Desetiletý cyklus inventarizací bude v roce 2012 ukončen v případě podsbírek Učebnice, Učební
pomůcky, Časopisy, Výroční zprávy, Archiválie, Historická kartografie, Kramářské písně,
Novodobá komeniana, Fond Tovačov.
1.3. Restaurování a konzervace
Bc. Lauro v březnu vymezí jeden týden na konzervaci cca 100 exponátů, jež budou osazeny ve stálé
expozici uměleckého kovářství. (Doba zpřístupnění expozice: 28. 3. – 31. 10. 2012) Na Helfštýně
budou průběžně konzervována díla v exteriérech vzhledem k aktuálnímu stavu.
V pravidelných intervalech budou ošetřovány kované architektonické doplňky. (brány, mříže,
konzoly, kliky, madla, atp.). Kurátoři OSV v roce 2012 předají restaurátorskému pracovišti MKP
zhruba 1500 sbírkových předmětů k ošetření a konzervaci.
1.7. depozitáře
V roce 2011 byla do hospodaření MKP převedena budova bývalé Střední elektrotechnické školy v
Přerově, která bude sloužit jako depozitář. Zřizovateli byla podána žádost o investici na rok 2012 na
projekt, stavební úpravy budovy a vybavení úložnými systémy. V roce 2012 proběhne rekonstrukce
depozitáře v budově na Horním náměstí 35, která zahrnuje stavební úpravy a vybavení mobilními
regály. Po dokončení rekonstrukce proběhne stěhování a uložení podsbírek.
2. Věda a výzkum
Seznam pokračujících a seznam nových vědeckých úkolů, konference, semináře a srovnatelné
programy – jen pokud je organizace pořádá nebo se aktivně účastní
Seznam vědeckých úkolů ORNISu:
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CES (Constatnt Effort Site) – dlouhodobé mezinárodní sledování úspěšnosti hnízdění ptáků;
organizuje Kroužkovací stanice Národního muzea
RAS (Retrapping Adults for Survival) – mezinárodní akce sledování přežívání dospělých
ptáků organizuje Kroužkovací stanice Národního muzea
Jednotný program sčítání ptáků – účast v koordinační skupině celostátního programu
dlouhodobý monitoring avifauny Ptačí oblasti Střední nádrž VDNM (Česká společnost
ornitologická)
dlouhodobý monitoring úspěšnosti hnízdění a průtahu ptáků v Národní přírodní rezervaci
Lednické rybníky
Na Helfštýně se v pátek 24. 8. 2012 uskuteční odborný seminář s tématikou historie zpracování
kovů. Seminář proběhne v galerii na II. nádvoří hradu. Odborní zaměstnanci hradu se zúčastní
konference Kruhu evropských kovářských měst v ukrajinském Donětzku.
Na OSV bude v roce 2012 pokračovat interní vědecko-výzkumný projekt Dějiny přerovského
školství, který by měl být na konci příštího roku ukončen. Dalším běžícím úkolem, na němž se
MKP podílí, je projekt na vybudování naučného archeoparku Mamutov v Přerově-Předmostí, jehož
investorem je Statutární město Přerov. Dlouhodobě MKP spolupracuje na projektu Státní
archeologický seznam, jehož řešitelem je Národní památkový ústav Praha.
Dále v příštím roce MKP zahájí práci na nových vědecko-výzkumných projektech. Víceletým
projektem jsou Dějiny města Přerova, jehož cílem je komplexní, kritické zpracování historie města
od pravěku do současnosti. Jednoročním projektem je výzkum struktury osídlení moravského
Záhoří a Moravské brány v pravěku a středověku, který přinese zpracování a zhodnocení
archeologických nálezů z této oblasti.
-

-

-

3. Prezentace
Sitko J.: Redeskripce druhu Skrjabinus skrjabini (Isaichikov, 1920) Shtrom, 1940 a
systematické postavení druhů rodu Skrjabinus (Bhalerao, 1936) Shtrom, 1940.
Sitko J.: Microtrema barusi gen. n. and sp. n. (Digenea: Phaneropsolidae) from Prunella
modularis (Aves, Passeriformes) in the Czech Republic.
Sitko J. : Digenea of herons from the Czech Republic.
Rzad I., Sitko J. : Diplostomidae (Digenea) in birds of family Anseriformes in Central
Europe.
Sitko J., Zalesny G.: Changes of helminth community of Turdus merula in natural and
synatropical localities in the Czech Republic.
Macháček P., Chytil J. Avifuana Vodního díla Nové Mlýny (samostatná publikace
Ministerstva životního prostředí)
Zpracování a vydání sborníku Hefaiston 2011. Nejpozději do července 2012.
Pravidelná publikační činnost v magazínech a věstnících s umělecko kovářskou tématikou
(Věstník Společenstva kovářů, Hephaistos, Kovárenství, Kovárna pro radost, atp.)
MKP plánuje vydání průvodců nebo katalogů k výstavám Augustin Mervart (ve spolupráci s
Veteran Arénou v Olomouci), Umění z času lovců, 140 let pivovaru Zubr a v knižní podobě
souboru popularizačních článků Perly Muzea Komenského.
V roce 2012 je předběžně plánováno vydání monografie Dějiny přerovského školství (ve
spolupráci se Statutárním městem Přerov).
Archeologické výzkumy a lokality na katastru obce Bělotín
Osídlení katastru obce Rouské v pravěku a středověku

3.2. Výstavy krátkodobé
Viz seznam v kapitole 03
3.3. Expozice
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Na ORNISu v příštím roce dojde k přebudování a doplnění expozice Ptáci ČR.
Na hradě bude otevřena nová expozice “Archeologie na hradě Helfštýn“. (duben 2012)
3.4. Dílny a exkurze
Kovářské kurzy na Helfštýně: Damascénské kování (4. 6. – 8. 6. 2012), Výroba nářadí (11. 6. –
22. 6. 2012), Tepání v mědi (27. 8. – 31. 8.), Kovářské fórum – 24. ročník
3.5. Přednášky
Na ORNISu je v plánu uskutečnit osm přednášek. V rámci semináře pořádaného v průběhu setkání
Hefaiston bude uplynulých 30 ročníků mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston
shrnuto v rámci semináře pořádaného v průběhu setkání Hefaiston. Kastelán hradu připraví 1 – 2
tématické přednášky ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lipníku nad Bečvou. V MKP v roce
2012 proběhnou dva (jarní a podzimní) přednáškové cykly, které budou tematicky zaměřeny k
plánovaným výstavním projektům Umění z času lovců a historie a současnost pivovarnictví v
Přerově a okolí.
-

3.6. Ostatní
Blokový grant Nadace Partnerství „Třílístek“
Zahradní slavnost
Seznam mimořádných kulturních, zábavních, historických, sportovních, hudebních a dalších
akcích přikládáme v návrhu kulturního kalendáře hradu Helfštýn.
V dubnu 2012 proběhne slavnostní otevření nové expozice “Archeologie na hradě
Helfštýn“.
Během března 2012 by měla proběhnout výměna II. a IV. hradního mostu. Současný stav je
havarijní.
Nejrozsáhlejší akcí roku 2012 bude tradiční již 31. mezinárodní setkání uměleckých kovářů
Hefaiston, které se uskuteční 24. 8. – 26. 8. 2012.
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03 PLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ V ROCE 2012
HARMONOGRAM VÝSTAV MKP V ROCE 2012
TRVÁNÍ
VÝSTAVY
20.1.-15.4.
20.4.-7.10.
18.5.-16.9.
2.6.-9.9.
19.10.-6.1.2013
2.11.- 3/2013
30.11.-6.1.2013
14.12.- 4/ 2013
5. 12.- 2/2013
2.1.-31.3.
3.4.-30.10.
7. 4.–29. 4.
22. 4.– 28. 10.
1.3.-30.9.

NÁZEV VÝSTAVY
Titanic. 100 let od největší námořní katastrofy.
140. let pivovaru Zubr
Umění z času lovců
Jak se dělá láska
Pavla Kačírková
František Toth
Do betléma spěchejme!
Perly Muzea Komenského v Přerově
80. let MOS
D. Jirovský
Nejen ptáci mají křídla – aneb spíme hlavou dolů
Jarní výstava
30 let Hefaistonu
Augustin Mervart

CHARAKTER
VÝSTAVY
zapůjčená
autorská
autorská
autorská
autorská
autorská
autorská
autorská
autorská
zapůjčená
autorská
zapůjčená
autorská
autorská

MÍSTO
KONÁNÍ
Zámek
Zámek
Zámek
Zámek
Zámek
Zámek
Zámek
Zámek
Zámek
ORNIS
ORNIS
Helfštýn
Helfštýn
Veteran aréna
Olomouc

VERNISÁŽ/
KATALOG
ne/ne
ano/ano
ano/ano
ano/ne
ano/ne
ano/ano
ne/ne
ano/ano
ano/ne
ne/ne
ano/ne
ne/ne
ano/ne
ano/ano

HARMONOGRAM AKCÍ MKP V ROCE 2012
DATUM
7.1.
12.1.
21.1.
31.1.
9.2.
1.3.
8.3.
15.3.
2.4.
7.4.
8.4.
9.4.
14.4.
19.4.
21.4.
27.4.
28.4.
1.5.

NÁZEV AKCE
Novoroční výstup na hrad
Přírodovědná přednáška
Zimní prohlídka parku Michalov
s průvodcem
Otevření expozice historické mincovny
Přírodovědná přednáška
Vernisáž výstavy Augustin Mervart
Přírodovědná přednáška
Soví noc
Vernisáž výstavy Netopýři
Velikonoce na hradě
Velikonoce na hradě
Velikonoce na hradě
Potopení Titanicu. Derniéra výstavy.
Vernisáž výstavy140 let pivovaru Zubr
Prohlídka parku Michalov
Vernisáž výstavy 30 let Hefaistonu
Noc slavíků
Noční kování
Otevření expozice uměleckého kovářství
Státní svátek – volný vstup

5.5.
7.5.
8.5.

Author Šela Marathon
Houbařské pondělí
Státní svátek – volný vstup

10.5.
12.5.

Muzejní uměleckohistorický zájezd-KPVU
Prohlídka parku Michalov
Oldtimer club Helfštýn – zahájení sezóny
Vernisáž výstavy Paleolitické umění
Den muzeí – volný vstup
Festival vojenské historie
Festival vojenské historie

17.5.
18.5.
19.5.
20.5.

CHARAKTER AKCE
vycházka
přednáška
přírodovědná vycházka
zahájení sezóny
přednáška
vernisáž
přednáška
Přednáška s ukázkou živých zvířat
vernisáž
workshop
workshop
workshop
Noční prohlídka výstavy
Přírodovědná vycházka
vernisáž
Vycházka do přírody za hlasem slavíka
workshop
Zahájení sezóny

Přednáška s poradnou

zájezd
Přírodovědná vycházka
vernisáž
festival
festival
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MÍSTO
KONÁNÍ
Helfštýn
ORNIS
ORNIS
Helfštýn
ORNIS
Zámek
ORNIS
ORNIS
ORNIS
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
Zámek
Zámek
ORNIS
Helfštýn
ORNIS
Helfštýn
Helfštýn
ORNIS
Zámek
Helfštýn
ORNIS
ORNIS
Zámek
Zámek
ORNIS
Helfštýn
Zámek
VŠICHNI
Helfštýn
Helfštýn

26.5.
1.6.

Vystoupení divadla Tramtárie
Vernisáž výstavy Jak se dělá láska

2.6.

Muzejní noc

9.6.
15.6.
16.6.
2.7.
4.7.
5.7.

Prohlídka parku Michalov
Folklorní festival V zámku a podzámčí
Folklorní festival V zámku a podzámčí
III. Rockový Helfštýn
Houbařské pondělí
Hudební večer
Státní svátek – volný vstup

6.7.

Státní svátek – volný vstup

14.7.
22.7.

XX. Hradní bál
Zahradní slavnost

18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
1.9.
2.9.
3.9.
9.9.

15.9.
28.9.

Kovářské fórum
Kovářské fórum
Kovářské fórum
Kovářské fórum
Kovářské fórum
Kovářské fórum
Kovářské fórum
31. Hefaiston
31. Hefaiston
Hradní kejkle
Evropská noc pro netopýry
Houbařské pondělí
EHD – volný vstup, komentovaná
uměleckohist.vycházka
EHD – volný vstup
EHD – volný vstup
Prohlídka parku Michalov
Státní svátek – volný vstup

4.10.

Den zvířat

6.10.
11.10.
18.10.
20.10.
28.10.

Ptačí festival
Přírodovědná přednáška
Vernisáž výstavy Pavla Kačírková
Den stromů – prohlídka parku Michalov
Státní svátek – volný vstup

1.11.
8.11.
17.11.

Vernisáž výstavy František Toth
Přírodovědná přednáška
Státní svátek – volný vstup

4.12.
7.12.
13.12.
23.12.

vernisáž výstavy 80 let MOS
Noční prohlídky
Přednáška
Vánoční strom pro ptactvo

divadlo
Vernisáž a slavnostní vyhlášení výsledků dětské
výtvarné soutěže
Muzejní noc – noční prohlídka probíhajících
výstav
Přírodovědná vycházka
festival
festival
Hudební vystoupení
Přednáška s poradnou
Hudební vystoupení

tanec
Koncert a doprovodný program v areálu
zahrady ORNIS
workshop
workshop
workshop
workshop
workshop
workshop
workshop
Festival, workshop, výstava
Festival, workshop, výstava
divadlo
Přednáška s ukázkou živých zvířat
Přednáška s poradnou
Uměleckohistorická vycházka

Přírodovědná vycházka

Dopolední program pro školy a odpolední
přednáška pro veřejnost s ukázkou živých zvířat
přednáška
vernisáž
Přírodovědná vycházka

vernisáž
Přednáška

vernisáž
Divadlo, noční prohlídka
Přednáška
workshop
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Helfštýn
Zámek
Zámek
ORNIS
Zámek
Zámek
Helfštýn
ORNIS
Helfštýn
ORNIS
Zámek
ORNIS
Zámek
Helfštýn
ORNIS
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
Helfštýn
ORNIS
ORNIS
Zámek
ORNIS
Helfštýn
ORNIS
ORNIS
Zámek
ORNIS
ORNIS
ORNIS
Zámek
ORNIS
ORNIS
Zámek
Zámek
ORNIS
ORNIS
Zámek
Zámek
Zámek
ORNIS
ORNIS

04 NABÍDKA PROGRAMŮ A PROJEKTŮ OSTATNÍM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM
Nabídka putovních výstav:
Šáhni si na ptáka (2008) - hmatová výstava o ptačí říši. Díky zaměření na hmat a popiskám v
Braillově písmu umožňuje zážitek i zrakově postiženým. Vidomí si pak mohou výstavu
"prohlédnout" se šátkem na očích a tím se do nevidomých vcítit.
Nástrahy, pasti a železa na škodnou (2009) – výstava upozorňující na nástrahy a nebezpečí, které
připravuje člověk svou činností bezděky nebo záměrnou nelegální činností (ptačí kriminalita) a na
které doplácejí stovky dravých ptáků ročně.
Ptáci 2010 (Czech Bird Photo) – fotografická výstava vzešlá z rozsáhlé soutěže ornitologicky
zaměřených amatérských i profesionálních fotografů
Nabídka proběhlých projektů:
Egyptologie. Úspěchy české vědy očima fotografa Martina Frouze (2011) - výstava
velkoformátových fotografií zachycuje poslední desetiletí výzkumů Egyptologického ústavu UK v
Praze na lokalitách v Abúsíru a také jednorázovou expedici českých archeologů do egyptské
Západní pouště.
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