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01 ÚVOD01 ÚVOD01 ÚVOD01 ÚVOD    
 

V roce 2013 čeká Muzeum Komenského v Přerově při plnění jeho funce veřejné 
instituce mnoho výzev a zajímavých úkolů. Část plánovaných činností, jejich realizace a 
časové upřesnění, závisí na schválení připravených projektů v oblasti stavební investiční 
činnosti i na schválení žádostí o nestavební investice ze strany zřizovatele muzea 
Olomouckého kraje.  

V oblasti správy sbírek bude realizováno dokončení desetiletého cyklu periodických 
inventarizací v termínu stanoveném MKČR (do března 2013). Podle schváleného plánu bude 
zahájen nový desetiletý cyklus, který kombinuje výběr inventarizovaných souborů po celých 
podsbírkách (o menším počtu evidenčních jednotek) s procentuálním výběrem části 
podsbírky (s velkým počtem evidenčních jednotek). 

V oblasti odborné činnosti bude i v roce 2013 pokračovat snaha o vytvoření 
podmínek pro zkvalitnění práce odborných pracovníků (zejména kurátorů sbírkových a 
mobiliárních fondů) s důrazem na odstraňování nedostatků v evidenci sbírkových předmětů 
a na přípravu nových expozic.  

V oblasti prezentace a práce s veřejností bude prioritou zachování a udržení 
dosažené úrovně a další ozvláštnění pestré nabídky výstav a kulturně-výchovných akcí.  

 
HoHoHoHospodařeníspodařeníspodařeníspodaření    
Pro rok 2013 bude zásadní, jak se podaří udržet rozpočet muzea po snížení 

příspěvku zřizovatele na provoz o 8,7 %. Příspěvek zřizovatele již řadu let nestačí ani na 
pokrytí nezbytných fixních nákladů (energie, nájmy, odvody). Část fixních nákladů stejně 
jako všechny aktivity vycházející z hlavního poslání (sbírkotvorná, publikační, výstavní 
činnost) hradí Muzeum Komenského z příjmů z vlastní činnosti (zejména z tržeb ze 
vstupného a prodeje zboží).  

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 zřizovateleInvestice zřizovateleInvestice zřizovateleInvestice zřizovatele    
Hlavními stavebními investicemi by mělo být realizování akcí zaměřených na řešení 

akutní depozitární nouze muzea, ke kterým již byla zpracována projektová dokumentace. 
Jedná se o pořízení regálů a stavební úpravy depozitáře v budově Horní nám. 35, Přerov 
(pro uložení sbírkových fondů knižní povahy) a rekonstrukce budovy Nábř. Dr. E. Beneše 21 
v Přerově (jako centrálního depozitáře se samostatným konzervátorským pracovištěm a 
pracovnou archeologů). Dalšími požadovanými investicemi je osvětlení H-studia na hradě 
Helfštýně; vybudování pokladny v 1. bráně hradu Helfštýna; rekonstrukce topného systému 
na hradě Helfštýně. 

V návaznosti na zpracovaný projekt bude podána žádost o investici na realizaci 
důležité a dlouho připravované akce - zastřešení paláce hradu Helfštýna. 

Cílem nestavebních investic je posílení technicko-hospodářského vybavení muzea, 
jehož  nutné soustavné zlepšování není z vlastních provozních prostředků možné. Mezi 
plánované nestavební investice patří nákup digitální kamery pro potřeby dokumentace a 
edukačního pracoviště, nákup profesionálního grafického programu pro potřeby výtvarné 
dílny a sazby, nákup nového barevného kopírovacího stroje pro výtvarnou dílnu; nákup 
vakuového nízkopodtlakového stolu pro restaurátorskou dílnu; nákup malotraktoru pro hrad 
Helfštýn a pořízení nového osobního vozidla. 
 

Vlastní stavebně výrobní činnostVlastní stavebně výrobní činnostVlastní stavebně výrobní činnostVlastní stavebně výrobní činnost a provozní činnost a provozní činnost a provozní činnost a provozní činnost    
V březnu 2013 budou dodány a namontovány žaluzie a sítě proti hmyzu v přístavbě 

objektu Horní nám. 7, Přerov. Na polovinu příštího roku je naplánována oprava oken 
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v budově Horní nám. 31. Na hradě Helfštýně bude opravena část střechy budovy na druhém 
nádvoří nad galerií v září 2013.     

Pracovníci provozního oddělení budou zajišťovat průběžnou údržbu a úklid budov, 
starat se  a dopravu a správu vozidel. Práce ve stolařské dílně budou zaměřeny primárně 
na výrobu pro instalaci výstav. Dále je plánována výroba vybavení pro  kostymérnu, 
konzervátorskou a restaurátorskou dílnu, pracovnu fotografky, lavic pro ORNIS a oprava 
laviček na nádvoří přerovského zámku. Kromě toho bude pracovní četa muzea zapojena do 
plánovaných deinstalací výstav a expozic i do případného stěhování depozitářů v přízemí 
budovy Horní nám. 35 před realizací investice na rekonstrukci a vybavení novými 
pojezdovými regály.  
 

SbírkySbírkySbírkySbírky    
Pokračujícím úkolem v roce 2013 bude napravování nedostatků v evidenci 

sbírkových předmětů. Některé podsbírky mají z minula velmi nízké procento zpracování 
v systematické evidenci.  
Starší úkol sjednocení softwaru pro počítačovou evidenci sbírek bude záviset na 
komplexním řešení zřizovatele i pro jiná muzea Olomouckého kraje. Původní záměr 
sjednotit elektronickou evidenci v programu DEMUS nebude z důvodu jeho postupného 
zastarávání a budoucí nekompatibility možné. 

Bude zahájen nový desetiletý cyklus inventarizace sbírky, který kombinuje výběr 
inventarizovaných souborů po celých podsbírkách (o menším počtu evidenčních jednotek) 
s procentuálním výběrem části podsbírky (s velkým počtem evidenčních jednotek). 
Východiskem bude v prosinci 2012 dopracovaný plán nového cyklu desetiletých 
inventarizací.  

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. 
 

VýstavyVýstavyVýstavyVýstavy    
Hlavním výstavním projektem na přerovském zámku bude rozsáhlá výstava k 80. 

výročí založení světoznámého výrobního podniku optickétechniky Meopta. K výstavám 
z vlastního výzkumu bude patřit výstava Stříbro chudých představující podsbírku Cín a 
výstava Dějiny přerovského školství, která bude - vedle stejnojmenné publikace - 
zakončením dlouholetého výzkumného úkolu muzea. Z převzatých výstav je třeba zmínit 
výstavu Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského v Praze o Danielu 
Arnoštu Jablonském, Komenského vnukovi, dále fotografickou výstavu z Muzea romské 
kultury v Brně Roma Rising/Romské obrození a výstavy plyšových medvědů a psacích strojů 
zapůjčené ze soukromých sbírek. Hlavními sezónními výstavami na pobočkách bude 
výstava věnovaná nožířskému a mečířskému řemeslu Ostře elegantní na hradě Helfštýně a 
výstava na ORNIS nazvaná Ve městě to žije!, věnovaná  fauně v biotopu městského sídla. 

Muzeum bude také připravovat mimo své prostory dvě externí výstavy. Nejnovější 
archeologické nálezy v Přerově a osobnost J. A. Komenského budou představeny v Galerii 
města Přerova ve spolupráci s Kulturními a informačními službami města Přerova. Pilotní 
část putovní výstavy k historii rodu Žerotínů vzniklé ve spolupráci se Statutárním městem 
Přerov se uskuteční v prostorách bývalého Městského informačního střediska 
v Kratochvílově ulici.  
 

KulturněKulturněKulturněKulturně----výchovné akcevýchovné akcevýchovné akcevýchovné akce    
Celá řada zajímavých doprovodných akcí je plánována k výstavě o přerovské 

Meoptě. Jí bude zasvěcena tradiční květnová muzejní noc, zařazená do Festivalu muzejních 
nocí. Kromě tematického cyklu přednášek se počítá i s promítáním letního kina a s 
atraktivním propojením „strážců jantarové stezky“ - hradů Helfštýn, Starý Jičín a Hukvaldy 
pomocí špičkových dalekohledů. Muzeum se bude podílet na zářijových Dnech evropského 
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dědictví a uspořádá tradiční noční prohlídky přerovského zámku, tentokrát s tematikou 
historie školství.  

Z bohaté nabídky kulturních akcí na hradě Helfštýně lze vybrat pokračování akcí 
Festival vojenské historie, Rockový Helfštýn, Hafani na Helfštýně či Hradní kejkle. 
K novinkám bude patřit červencová Hradní pouť Hudební noc. Vrcholem sezóny bude 32. 
ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.  

Přírodovědné vycházky, exkurze a zaběhlé akce jako Noc slavíků, Soví noc či 
Evropská noc pro netopýry a v neposlední řadě červencovou Zahradní slavnost uspořádá 
Ornitologická stanice Muzea Komenského (ORNIS). 
Podrobný plán výstav a akcí Muzea Komenského v Přerově je součástí kapitoly 03 tohoto 
plánu. 

 
ExpoziceExpoziceExpoziceExpozice    
Výsledkem práce odborných pracovních skupin kurátorů v roce 2013 by měl být 

nejprve ideový námět a 1. verze scénáře nových expozic na zámku v Přerově. Průměrné 
stáří stávajících expozic je 25 let a nejmladší expozicí je Archeologie Přerovska z roku 2000 
(před 12 lety). Hlavními cíli této práce by mělo být překonání obsahové a prezentační 
zastaralosti expozic, prezentace unikátních sbírek v nových kontextech, vstřícnost 
k návštěvníkům a vzbuzení dlouhodobého zájmu veřejnosti.  
Od ledna 2013 bude uzavřena expozice Odboj na Přerovsku 1914-1989 a v případě 
uskutečnění plánovaného restaurování empírového stropu v místnosti 2.15 ze strany 
Statutární města Přerov bude zrušena i prezentačně již nevyhovující expozice Učitelé – 
šiřitelé myšlenek J. A. Komenského. Na hradě Helfštýně je plánována instalace 
elektronického bezpečnostního systému v nové expozici Archeologie na hradě Helfštýn. 

 
 

02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI    
 

1.1.1.1. SbírkySbírkySbírkySbírky    
1.1.1. Chronologický zápis  

V roce 2013 bude prováděn chronologický zápis nově získaných sbírkových předmětů v 
návaznosti na akviziční činnost MKP tvořenou dary a systematickými sběry. Předpokládaný 
odhad za Oddělení společenských věd (dále jen OSV) je zhruba 1550 zapsaných předmětů. 
Na Ornitologické stanici (dále ORNIS) není nákup žádné větší sbírky, bude pokračovat 
zavedený sběr opuštěných snůšek a vajec ptáků, stejně jako pravidelné zpracovávání 
sběrů od rozsáhlé sítě dobrovolníků a záchranné stanice Bartošovice. 
Na hradě Helfštýně (dále HH) budou zapsána umělecko kovářská díla na základě usnesení 
komise pro sbírkotvornou činnost, jež zasedne během 32. Hefaistonu 2013. Předpokládaný 
počet přírůstků pro rok 2012 je 20 – 25 sbírkových předmětů nabytých bezúplatně na 
základě statusu Hefaistonu. Minimálně jedno dílo by mělo přibýt nákupem, systematickou 
sbírkotvornou činností. 
 

1.1.2. Systematický zápis   

Do podsbírky uměleckého kovářství na HH bude zapsáno monumentální kovářské dílo, 
které vznikne poslední srpnový týden v rámci Kovářského fóra. Zapsány budou dary a díla 
vzešlá z kategorie „Demonstrované práce“ v průběhu 32. Hefaistonu. 
V roce 2013  bude v rámci 34 podsbírek spravovaných pracovníky OSV systematickým 
zápisem zaevidováno zhruba 2880 sbírkových předmětů. 

 
1.2. Inventarizace 

V roce 2013 bude inventarizováno minimálně 10% fondu podsbírek spravovaných OSV. Na 
ORNIS bude probíhat inventarizace podsbírky oologická v rozsahu 1500 přírůstkových čísel 
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a podsbírky parazitologická v rozsahu 150 přírůstkových čísel. Iventarizace podsbírky 
uměleckého kovářství  proběhne v jarních měsících v rozsahu minimálně 10 % podsbírky. 
 

1.3. Restaurování a konzervace, preparace  
V roce 2013 bude restaurátorskému pracovišti MKP předáno za OSV zhruba 1580 
sbírkových předmětů k ošetření a konzervaci. 
Na HH proběhne ve spolupráci s muzejním restaurátorem rekonzervace části podsbírky 
uměleckého kovářství pro stálou expozici. Nejzazší termín dokončení prací je 16. března. 
(Doba zpřístupnění expozice: 1. 4. – 31. 10. 2013) Průběžně budou rekonzervována díla 
v exteriérech vzhledem k aktuálnímu stavu. V pravidelných intervalech budou ošetřovány 
kované architektonické doplňky (brány, mříže, konzoly, kliky, madla, atp.). V preparátorské 
dílně na ORNIS bude zřízen box pro desinfekci nových sbírkových předmětů.  

 
1.5 Centrální evidence 

Hlášení probíhá dvakrát ročně, vždy počátkem května a listopadu. 
 
1.7. depozitáře     
Pokud bude schválena investice OK proběhnou v roce 2013 rekonstrukce depozitářů 

NB21 a HN 35, které zahrnují stavební úpravy a vybavení mobilními i stacionárními regály. 
Po dokončení rekonstrukcí proběhne stěhování a uložení podsbírek. Na HH v podkrovním 
prostoru nad tzv. H-studiem je nutné vytvořit izolaci pod střešní krytinou, která by zamezila 
unikání tepla a zároveň prokapávání dešťové vody, která přímo ohrožuje deponované 
exponáty.  

    
2. Věda a výzkum                   2. Věda a výzkum                   2. Věda a výzkum                   2. Věda a výzkum                       
Na OSV bude v roce 2013 pokračovat spolupráce projektu na vybudování naučného 

archeoparku Mamutov v Přerově-Předmostí, jehož investorem je Statutární město Přerov (A. 
Drechsler, J. Mikulík, Z. Schenk).  
MKP dlouhodobě spolupracuje na projektu Státní archeologický seznam, jehož řešitelem je 
Národní památkový ústav Praha (A. Drechsler, Z. Schenk). 
V souvislosti se stejnojmennou výstavou bude zahájen interní výzkumný úkol Stříbro 
chudých. Studie o cínařství a cínařích v ČR, který zahrne studium cínů ze sbírek vybraných 
muzeí s důrazem na značky a cínaře na Moravě. Téma bude pravděpodobně užší, 
zaměřené na sbírku muzea a nejbližší okolí. Úkolem byl pověřen L. Maloň.     
V roce 2013 bude rovněž zahájen víceletý interní výzkumný úkol Lipník nad Bečvou ve 20. 
století očima pamětníků, který spočívá ve zpracování koncepce a harmonogramu, 
vyhledání vhodných pamětníků, v práci s částí pamětníků. Výzkum se zaměří se na 
politické a společenské změny, nacistickou okupaci, období komunismu a každodenní život 
(L. Maloň). Úkol bude patrně předán nebo odložen na další období. Lze jej však využít jako 
podklad pro spolupráci s městem Lipníkem (předpokládaná publikační a badatelská 
činnost).  
V souvislosti s připravovanou výstavou bude pokračovat interní výzkumný úkol 
Meopta/Optitechna 80 let, který zmapuje základní historická fakta a vývoj přerovského 
průmyslového podniku Meopta (P. Sehnálek).  
V roce 2013 bude zahájen interní výzkum Velká válka 1914-2014, jehož výstupem by měla 
být výstava v roce 2014 (P. Sehnálek, J. Klímová, H, Kovářová, K. Lukeš, J. Šmeral). 
V roce 2013 bude pokračovat víceletý výzkumný úkol Školství na Drahotušsku od konce 18. 
století do poloviny 19. století. Výsledky výzkumu by měly být publikovány v roce 2014 nebo 
2015 (H. Kovářová). 
V roce 2013 bude pokračovat interní výzkumný úkol Struktura osídlení moravského Záhoří a 
Moravské brány v pravěku a časné době dějinné. V rámci studovaného tématu bude 
provedena povrchová prospekce katastru obce Lhota u Lipníka nad Bečvou a získané 
výsledky budou zapracovány do studie o prehistorickém osídlení katastru obce (A. 
Drechsler). 
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Seznam vědeckých úkolů ORNISu: 
Interní výzkumné úkoly:  
Monitoring úspěšnosti hnízdění a průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR 
Lednické rybníky); řeš. Chytil 
Externí výzkumné úkoly:  
CES (Constant Effort Site) – sledování úspěšnosti hnízdění na vybraných lokalitách 
(koordinátor: Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze) 
RAS (Retrapping Adults for Survival) – mezisezónní sledování přežívání dospělých ptáků 
(koordinátor: Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze) 
Zpracování závěrečné zprávy  „Monitoring hnízdění ptáků na náplavech v CHKO Litovelské 
Pomoraví“ a „Monitoring výskytu plazů“ (fa ViaService pro státní ochranu přírody) 

Na HH bude v pátek 23. 8. uspořádán v rámci Hefaistonu odborný seminář 
s tématikou historie zpracování kovů. Seminář proběhne v galerii na II. nádvoří hradu 
Helfštýna.    Kastelán hradu se aktivně zúčastní konference Kruhu evropských kovářských 
měst v pořádajícím městě Bienno (Itálie).                                                        

    
3. Prezentace3. Prezentace3. Prezentace3. Prezentace    
3.1.1. Ediční činnost 

Kromě plánovaného vydání dvou periodik, která Muzeum Komenského vydává každoročně, 
bulletinu Hefaiston 2012 a Zpráv MOS 71/2013, se předpokládá vydání doprovodného 
katalogu k výstavě Svět objektivem přerovské optiky a průvodce k výstavě historického 
cínu Stříbro chudých.  

 
3.1.2 Publikace 

Drechsler, A. : Archeologické výzkumy a lokality na katastru obce Lhota u Lipníka nad 
Bečvou 
Kovářová, H.: Oslavy Komenského v přerovských školách 1. republiky (text pro konferenci 
v Naardenu, pokud nebude přijato, pak bude publikováno v SCeT nebo Bulletin UC) 
Chytil, J.  - shrnutí výsledků odchytů ptáků na Nesytu 
Sitko, J. – shrnutí celoživotních výsledků ohledně ptačích parazitů – přehledová publikace 
Turčoková, L. - analýza hlasových projevů slavíka modráčka 
Lauro, J. - Pravidelná publikační činnost v magazínech a věstnících s umělecko kovářskou 
tématikou (Věstník Společenstva kovářů, Hephaistos, Kovárenství, Kovárna pro radost, atp.) 
 
     3.2. Výstavy krátkodobé   
Viz seznam v kapitole 03 
      

3.3. Konference, semináře a dílny pořádané muzeem    
Plánován seminář k nové metodice Jednotného programu sčítání ptáků České společnosti 
ornitologické; zřejmě dva semináře k problematice rorýsů a netopýrů v budovách 
(spolupráce s ČSO a ČESON, projekt „Pod jednou střechou“. 
 

3.4. Dílny a exkurze  

HH nabídne uspořádání kovářských kurzů: Damascénské kování (3. 6. – 7. 6. 2013); Výroba 
nářadí (10. 6. – 21. 6. 2013); Tepání v mědi (26. 8. – 30. 8. 2013); Workshop plastiky (9. 9. – 13. 
9. 2013). Kovářské fórum – 25. ročník. Účastníky budou kováři z Izraele pod vedením Kheira 
Akera. 

  
3.5.  Přednášky     

V gesci OSV proběhnou dva přednáškové cykly, které budou tematicky zaměřeny k 
plánovaným výstavním projektům Meopta/Optikotechna 80 let a Dějiny přerovského 
školství. 
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Na HH bude přednesena přednáška o výstavě Ostře elegantní v rámci odborného semináře 
během 32. mezinárodního setkání kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn. 1 – 2 tématické 
přednášky budou odprezentovány ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lipníku nad 
Bečvou.      
ORNIS bude pokračovat v organizování přednášek s ornitologickou a cestopisnou 
tematikou.  

3.6. Ostatní   
I v roce 2013 bude pokračovat činnost Kroužku mladých muzejníků. Vedle běžné činnosti 
s dětmi (herecká průprava na pozadí scénářů historických událostí, návštěvy výstav, 
exkurze, realizace scének v rámci nočních prohlídek, vernisáží aj.) zpracujeme s dětmi 
archiv kroužku, jehož výstupem bude oslava desetiletého výročí trvání kroužku, které 
připadne na podzim roku 2014. 
 
Záchranná stanice na ORNIS: Předpokládaný počet přijatých živočichů každoročně mírně 
stoupá, předpokládáme přijetí okolo 200 živočichů. Pokračování snah o vybudování první 
etapy voliér pro trvalé handicapy. 
    
Edukační pracoviště: V roce 2013 bude dále přetrvávat nabídka čtyř animačních programů 
ke stálým expozicím (v osmi variantách), a to konkrétně v expozici Archeologie, 
Mineralogie, Entomologie a Národopisu na Hané a v říjnu loňského roku uvedený animační 
program zabývající se osobou Jana Amose Komenského „Hra na muzeum“ aneb Cesta pro 
mladé badatele po stopách muzejní myšky (pro MŠ, i.st.ZŠ) a „Hra na muzeum“ aneb Co 
zahalil čas do pláště pana Komenského (st. ZŠ i SŠ). Budou připraveny animační programy a 
podpůrné programy k jednotlivým krátkodobým výstavám: „Jak se láme světlo“ aneb Proč 
optika nesouvisí s opicí (MŠ, I. st. ZŠ) a „Jak se láme světlo“ aneb Od základu klasické 
fyziky až do dnešních dní (II. st. ZŠ, SŠ) a  Život v 18. století aneb jak si spolu povídaly 
paruka a drbátko (MŠ, I. st. ZŠ) a  Život v 18. století aneb mravoučné barokní příběhy pana  
Jablonského (II. st. ZŠ, SŠ).  
Na úrovni celostátní prezentace prostřednictvím činnost v rámci AMG –počítáme s 
obsahovým zastřešením. V září 2013 bude v rámci zasedání Komise pro muzejní 
pedagogiku a práci s veřejností AMG uspořádán seminář s odbornou prezentací a s 
oživujícími aktivitami během ukázek příkladů dobré praxe k problematice edukace 
v muzeu či odborné činnosti muzejního pedagoga související s tématy „škola a muzeum“. 
Při zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG (Kyjov, říjen 2013) proběhne 
aktivní účast na semináři pro odborné pracovníky muzeí se záměrem podpory mezioborové 
muzejní spolupráce.  
Na ORNIS bude kromě dosavadních výukových programů nově vytvořen program k výstavě 
„Ve městě to žije!“.  
 
    
03030303    PLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO VPLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO VPLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO VPLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V    PŘEROVĚ VPŘEROVĚ VPŘEROVĚ VPŘEROVĚ V    ROCE 2012ROCE 2012ROCE 2012ROCE 2012    
 

    
HARMONOGRAM VÝSTAV MKP HARMONOGRAM VÝSTAV MKP HARMONOGRAM VÝSTAV MKP HARMONOGRAM VÝSTAV MKP VVVV    ROCE 2013ROCE 2013ROCE 2013ROCE 2013    

   
TRVÁNÍ TRVÁNÍ TRVÁNÍ TRVÁNÍ 

VÝSTAVYVÝSTAVYVÝSTAVYVÝSTAVY    
PRACOVNÍ NÁZEV VÝSTAVYPRACOVNÍ NÁZEV VÝSTAVYPRACOVNÍ NÁZEV VÝSTAVYPRACOVNÍ NÁZEV VÝSTAVY    CHARAKTER VÝSTAVYCHARAKTER VÝSTAVYCHARAKTER VÝSTAVYCHARAKTER VÝSTAVY    MÍSTO MÍSTO MÍSTO MÍSTO 

KONÁNÍKONÁNÍKONÁNÍKONÁNÍ    
VVVVERNISÁŽ/KERNISÁŽ/KERNISÁŽ/KERNISÁŽ/K
ATALOGATALOGATALOGATALOG    

20.2.20.2.20.2.20.2.––––14.414.414.414.4    Jan Blahoslav Autorská z výzkumu Zámek NE/NE 
30.3.30.3.30.3.30.3.----1.4.1.4.1.4.1.4.    Velikonoční Helfštýn Autorská Helfštýn NE/NE 
3.4.3.4.3.4.3.4.----31.10.31.10.31.10.31.10.    Ve městě to žije! Hlavní výstava sezóny,  autorská Ornis ANO/NE 
7.4.7.4.7.4.7.4.----2.6.2.6.2.6.2.6.    Youngtimers Autorská Helfštýn ANO/NE 
21.4.21.4.21.4.21.4.----31.10.31.10.31.10.31.10.    Ostře elegantní Hlavní výstava sezóny, autorská  Helfštýn ANO/NE 
12.5.12.5.12.5.12.5.----6.10.6.10.6.10.6.10.    Svět objektivem přerovské 

optiky 
Hlavní projekt sezóny, autorský Zámek ANO/ANO 

2.6.2.6.2.6.2.6.----8.9.8.9.8.9.8.9.    Plyšoví kamarádi Přejatá aktivně Zámek ANO/NE 
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2.6.2.6.2.6.2.6.----8.9.8.9.8.9.8.9.    Na horách na dolách… Autorská Zámek ANO/NE 
1.10.1.10.1.10.1.10.----28.3.201328.3.201328.3.201328.3.2013    Jablonský Přejatá aktivně Zámek NE/NE 
1.10.1.10.1.10.1.10.----28.3.201328.3.201328.3.201328.3.2013    Stříbro chudých Autorská z výzkumu Zámek NE/ANO 
25.10.25.10.25.10.25.10.----30.3.201330.3.201330.3.201330.3.2013    Školství Autorská z výzkumu Zámek ANO/ANO 
8.11.8.11.8.11.8.11.----2.3. 20132.3. 20132.3. 20132.3. 2013    Roma Rising Přejatá Zámek ANO/NE 
22.11.22.11.22.11.22.11.----16.3. 201316.3. 201316.3. 201316.3. 2013    Datlovací staré časy Přejatá aktivně Zámek ANO/NE 
29.11.29.11.29.11.29.11.----16.3. 201316.3. 201316.3. 201316.3. 2013    Nad betlémem vyšla hvězda… Autorská Zámek NE/NE 

       
    

HARMONOGRAM AKCÍ MKP HARMONOGRAM AKCÍ MKP HARMONOGRAM AKCÍ MKP HARMONOGRAM AKCÍ MKP VVVV    ROCE 2013ROCE 2013ROCE 2013ROCE 2013    
    

DATUMDATUMDATUMDATUM    NÁZEV AKCENÁZEV AKCENÁZEV AKCENÁZEV AKCE    CHARAKTER AKCECHARAKTER AKCECHARAKTER AKCECHARAKTER AKCE    MÍSTO MÍSTO MÍSTO MÍSTO 
KONÁNÍKONÁNÍKONÁNÍKONÁNÍ    

5.1.5.1.5.1.5.1.    36. novoroční výstup na hrad Vycházka Helfštýn 
17.1.17.1.17.1.17.1.    Přírodovědná přednáška Přednáška ORNIS 
20.1.20.1.20.1.20.1.    Zimní prohlídka parku Michalov Vycházka s průvodcem ORNIS 
14.2.14.2.14.2.14.2.    Přírodovědná přednáška Přednáška ORNIS 
21.2.21.2.21.2.21.2.    Komentovaná prohlídka výstavy Blahoslav Komentovaná prohlídka Zámek 
14.3.14.3.14.3.14.3.    Přírodovědná přednáška Přednáška ORNIS 
21.3.21.3.21.3.21.3.    Soví noc Přednáška s ukázkou živých 

zvířat 
ORNIS 

30.3.30.3.30.3.30.3.    Doprovodný program k velikonočním svátkům Komponovaný pořad Helfštýn 
31.3.31.3.31.3.31.3.    Doprovodný program k velikonočním svátkům Komponovaný pořad Helfštýn 
1.4.1.4.1.4.1.4.    Ukázky ručních prací – velikonoční program Workshop Helfštýn 
2.4.2.4.2.4.2.4.    Vernisáž výstavy zvířata ve městě Vernisáž ORNIS 
6.4.6.4.6.4.6.4.    Vernisáž výstavy Youngtimers Vernisáž Helfštýn 
13.4.13.4.13.4.13.4.    Prohlídka parku Michalov Vycházka s průvodcem ORNIS 
18.4.18.4.18.4.18.4.    VOLNÝ VSTUP – MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK  VŠICHNI 

Ornitologická exkurze Přírodovědná vycházka ORNIS 20.4.20.4.20.4.20.4.    
Vernisáž výstavy Ostře elegantní Vernisáž Helfštýn 

28.4.28.4.28.4.28.4.    10. ročník jarní jízdy zručnosti  Jízda historických vozidel Helfštýn 
1.5.1.5.1.5.1.5.    STÁTNÍ SVÁTEK – VOLNÝ VSTUP  ORNIS        

Zámek 
3.5.3.5.3.5.3.5.    Noc slavíků Vycházka s výkladem ORNIS 
5.5.5.5.5.5.5.5.    Author Šela Marathon Závod horských kol Helfštýn 
6.5.6.5.6.5.6.5.    Houbařské pondělí Houbařská poradna ORNIS 
8.5.8.5.8.5.8.5.    STÁTNÍ SVÁTEK – VOLNÝ VSTUP  ORNIS        

Zámek 
Vernisáž výstavy Meopta Vernisáž Zámek 11.5.11.5.11.5.11.5.    
10. ročník jarní jízdy zručnosti  Jízda historických vozidel Helfštýn 
DEN MUZEÍ – VOLNÝ VSTUP  VŠICHNI 18.5.18.5.18.5.18.5.    
Prohlídka parku Michalov Vycházka s průvodcem ORNIS 

21.5.21.5.21.5.21.5.    Muzejní úterek - optika Přednáška Zámek 
24.5.24.5.24.5.24.5.    Muzejní noc Meopta Muzejní noc Zámek 

Ornitologická exkurze Autobusový zájezd ORNIS 25.5.25.5.25.5.25.5.    
IV. ročník festivalu vojenské historie  Historický šerm Helfštýn 

26.5.26.5.26.5.26.5.    IV. ročník festivalu vojenské historie  Historický šerm Helfštýn 
1.6.1.6.1.6.1.6.    Vernisáž výstavy Medvědi a vyhlášení dětské výtvarné 

soutěže 
Vernisáž Zámek 

    Divadelní den pro děti i dospělé Divadlo Helfštýn 
4.6.4.6.4.6.4.6.    Muzejní úterek - optika Přednáška Zámek 
8.6.8.6.8.6.8.6.    Prohlídka parku Michalov Vycházka s průvodcem ORNIS 
14.6.14.6.14.6.14.6.    Folklorní festival „V zámku a podzámčí“ Festival Zámek 
15.6.15.6.15.6.15.6.    Folklorní festival „V zámku a podzámčí“ Festival Zámek 
    Rockový Helfštýn Koncert Helfštýn 
18.6.18.6.18.6.18.6.    Muzejní úterek - optika Přednáška Zámek 
20.6.20.6.20.6.20.6.    Večerní prohlídka živého města Přírodov. vycházka ORNIS 
22.6.22.6.22.6.22.6.    Ornitologická exkurze Přírodov. vycházka ORNIS 
29.6.29.6.29.6.29.6.    Hafani na Helfštýně Agility Helfštýn 
1.7.1.7.1.7.1.7.    Houbařské pondělí Houbařská poradna ORNIS 

Státní svátek – volný vstup  ORNIS        
Zámek 

5.7.5.7.5.7.5.7.    

Helfštýnská pouť  Řemeslný jarmark Helfštýn 
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Státní svátek – volný vstup  ORNIS        
Zámek 

6.7.6.7.6.7.6.7.    

Helfštýnská pouť Řemeslný jarmark Helfštýn 
20202020.7..7..7..7.    Hradní bál – tentokrát maškarní Bál Helfštýn 
21.7.21.7.21.7.21.7.    Zahradní slavnost Spol. setkání ORNIS 
26.7.26.7.26.7.26.7.    Hudební noc Koncert Helfštýn 
3.8.3.8.3.8.3.8.    Hradní letní kino Letní kino Helfštýn 
6.8.6.8.6.8.6.8.    Flauto Vispo Muzicírování na hradě Helfštýn 
7.8.7.8.7.8.7.8.    Flauto Vispo Muzicírování na hradě Helfštýn 
8.8.8.8.8.8.8.8.    Flauto Vispo Muzicírování na hradě Helfštýn 
9.8.9.8.9.8.9.8.    Flauto Vispo Muzicírování na hradě Helfštýn 
10.8.10.8.10.8.10.8.    Flauto Vispo Muzicírování na hradě Helfštýn 
17.8.17.8.17.8.17.8.    Zahájení XXV. ročníků Kovářského fóra Kovářství – prezentace práce Helfštýn 
18.18.18.18.8.8.8.8.    Kovářské fórum Kovářství – prezentace práce Helfštýn 
19.8.19.8.19.8.19.8.    Kovářské fórum Kovářství – prezentace práce Helfštýn 
20.8.20.8.20.8.20.8.    Kovářské fórum Kovářství – prezentace práce Helfštýn 
21.8.21.8.21.8.21.8.    Kovářské fórum Kovářství – prezentace práce Helfštýn 
22.8.22.8.22.8.22.8.    Kovářské fórum Kovářství – prezentace práce Helfštýn 
23.8.23.8.23.8.23.8.    Kovářské fórum Kovářství – prezentace práce Helfštýn 

Kovářské fórum Kovářství – prezentace práce Helfštýn 24.8.24.8.24.8.24.8.    
XXX.II. Hefaiston Festival kovářství Helfštýn 
Evropská noc pro netopýry Komponovaný pořad ORNIS 25.8.25.8.25.8.25.8.    
XXX.II. Hefaiston Festival kovářství Helfštýn 

2.9.2.9.2.9.2.9.    Houbařské pondělí Houbařská poradna ORNIS 
3.9.3.9.3.9.3.9.    Muzejní úterek - optika Přednáška Zámek 
7.9.7.9.7.9.7.9.    Hradní kejkle Přehlídka artistů Helfštýn 

EHD – volný vstup, komentovaná uměleckohist.vycházka Uměleckohistorická 
vycházka 

Zámek 8.9.8.9.8.9.8.9.    

EHD – volný vstup  ORNIS    
Helfštýn    

14.9.14.9.14.9.14.9.    Prohlídka parku Michalov Vycházka s průvodcem ORNIS 
17.9.17.9.17.9.17.9.    Muzejní úterek - optika Přednáška Zámek 
27.9.27.9.27.9.27.9.    Koncert pro zvířata Koncert ORNIS 

Státní svátek – volný vstup  ORNIS 
Zámek 

28.9.28.9.28.9.28.9.    

Komentované noční prohlídky Noční prohlídky Helfštýn 
3.10.3.10.3.10.3.10.    Muzejní úterek - optika Přednáška Zámek 
4.10.4.10.4.10.4.10.    Den zvířat Komponovaný program ORNIS 
5.10.5.10.5.10.5.10.    Ptačí festival Přírodovědná vycházka ORNIS 
    Komentované noční prohlídky Noční prohlídky Helfštýn 
10.10.10.10.10.10.10.10.    Přírodovědná přednáška Přednáška pro veřejnost ORNIS 
20.10.20.10.20.10.20.10.    Den stromů Prog. pro školy, prohlídka 

parku 
ORNIS 

24.10.24.10.24.10.24.10.    Vernisáž výstavy Školství Vernisáž Zámek 
28.10.28.10.28.10.28.10.    Státní svátek – volný vstup  ORNIS 
7.11.7.11.7.11.7.11.    Vernisáž výstavy Roma Rising Vernisáž Zámek 
14.11.14.11.14.11.14.11.    Přírodovědná přednáška  ORNIS 
17.11.17.11.17.11.17.11.    Státní svátek – volný vstup  ORNIS        

Zámek 
21.11.21.11.21.11.21.11.    Vernisáž výstavy „Datlovací“ staré časy Vernisáž Zámek 
29.11.29.11.29.11.29.11.    Noční prohlídky „Škola a my“ Noční prohlídky Zámek 
19.12.19.12.19.12.19.12.    Přírodovědná přednáška Přednáška pro veřejnost ORNIS 
22.12.22.12.22.12.22.12.    Vánoční strom pro ptactvo Workshop ORNIS 

 
    

 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


