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01 ÚVOD 01 ÚVOD 01 ÚVOD 01 ÚVOD     
    

V roce 2015 čeká Muzeum Komenského v Přerově nelehký úkol udržet rozsah hlavní 
činnosti stanovené zřizovací listinou a vyplývající z platné legislativy a zachovat dosaženou 
kvalitu služeb i při dalším omezování provozních finančních zdrojů ze strany zřizovatele.  

Při snaze dostát všem legislativním pravidlům dotýkajícím se fungování organizace bude 
také důležitým úkolem rychle se adaptovat na nové předpisy a pokyny zřizovatele 
vyplývající z nově vydaných Zásad řízení příspěvkových organizací a také Pravidel 
hodnocení ředitelů příspěvkových organizací schválených Radou Olomouckého kraje v říjnu 
2014. Sem patří i zapracování se do systému komunikace se zřizovatelem prostřednictvím 
Portálu příspěvkových organizací Olomouckého kraje.  

K hlavním cílům roku 2015 bude patřit pokračování snahy dospět k realizaci záchrany 
paláce hradu Helfštýna jeho zastřešením, dále pak udržení dosažené kvality úrovně aktivit 
zaměřených na veřejnost jak na hradě Helfštýně, tak na přerovském zámku. 

Očekáváme také rozhodnutí zřizovatele, kterým je realizace projektu centrálního 
depozitáře muzea rekonstrukcí budovy bývalé Střední školy elektrotechnické na Nábř. 
E. Beneše 21 v Přerově, které je zásadní pro další rozvoj organizace.  

 
HospodařeníHospodařeníHospodařeníHospodaření    

Snížení příspěvku zřizovatele na provoz muzea činilo v uplynulých letech 8,76% na rok 
2013 a 5% na rok 2014. Na rok 2015 bylo stanoveno další snížení.  Návrh provozního rozpočtu 
byl snížen oproti předchozímu roku o 5 % (313 tis. Kč) a činí 5 942 tis. Kč, což je historicky 
nejnižší příspěvek za 13 let (včetně) od převzetí organizace Olomouckým krajem v roce 
2003 a poprvé klesl pod úroveň 6 mil. Kč. Neustálé snižování nákladů na provoz ze strany 
zřizovatele omezuje hlavní činnost organizace a souběžně se zastavením investic vede 
k umrtvení jakýchkoli rozvojových projektů. V oblasti nákladů na mzdy bude zásadní, 
zda v souvislosti s novelou nařízení vlády 564/2000 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, která s platností od 1.11. 2014 navýšila platy o cca 3,5 %, 
budou zvýšené náklady, jejichž odhad u MKP činí cca 335 tis. Kč, zřizovatelem pokryty. 
V době zpracovávání tohoto plánu nebyla bohužel tato informace dosud známa. 

    
ŘízeníŘízeníŘízeníŘízení 

Organizační struktura, rozdělení kompetencí i nastavení vnitřních procesů jsou 
po postupných změnách probíhajících v letech 2009-2014 stabilizovány. Důležitým úkolem 
pro příští rok v oblasti odborné bude zahájení naplňování strategických materiálů 
připravených na období 2015-2019, kam patří plány sbírkotvorné činnosti, publikační 
činnosti a výstavní činnosti a také aktualizovaný režim zacházení se sbírkou. 

    
Investice zřizovateleInvestice zřizovateleInvestice zřizovateleInvestice zřizovatele    

V roce 2014 byl za organizaci odevzdán střednědobý plán investic oprav a nákupů. 
V době zpracovávání tohoto plánu nebyla známa informace, v jakém rozsahu byl plán 
schválen. Na rok 2015 navržený plán počítá s celou řadou stavebních i nestavebních 
investic: 

Důležitou stavební investicí, jejíž projekt je připraven od roku 2011, by měla být realizace 
stavebních úprav (včetně pořízení pojezdových regálů) depozitáře sbírkových fondů knižní 
povahy v budově Horní nám. 35. Bylo také požádáno o investici na rekonstrukci budovy 
bývalé školy elektrotechnické na Nábřeží Dr. E. Beneše 21, k jejíž rekonstrukci pro účely 
centrálního depozitáře MKP je projekt také zpracován (od konce roku 2012). 

Kastelán hradu Helfštýna (dále jen HH) bude pokračovat ve spolupráci s pracovní 
skupinou určenou KÚOK v řešení problematiky možného zastřešení hradního paláce. 
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Během roku 2015 by mělo dojít k zakoupení a instalaci galerijního osvětlení do ateliéru 
v tzv. H-studiu na III. nádvoří HH, v závislosti na investičním fondu OK. Dále je na HH 
naplánována výměna prvního hradního mostu spojujícího předhradí s prvním nádvořím 
(nejlépe ještě před zahájením turistické sezóny, aby nedošlo k výrazným omezením 
dostupnosti, zásobování atp.) a sanace zdiva severního úseku okružní hradby. 

Z nestavebních investic je třeba zmínit výměnu 13 let starého dosluhující osobního 
automobilu za nově koupené osobní vozidlo. Dále byly žádány prostředky na nákup 
plotrovacího stroje s příslušenstvím pro výtvarnou dílnu a nákup a následnou instalaci 
softwaru operačního systému Win 8 a MS Office místo zastaralého OS Windows XP.  

 
Vlastní investice organizaceVlastní investice organizaceVlastní investice organizaceVlastní investice organizace    

Na počátek roku 2015 je naplánovaná realizace architektonických úprav vstupu 
a průjezdu přerovského zámku a zejména interiéru pokladny z prostředků statutárního 
města Přerova.  V souvislosti se změnou vedení města Přerova po volbách v roce 2014 bude 
důležitým cílem vyjednat pokračování dřívějšího příslibu, že část prostředků z nájmu 
za zámek bude městem Přerov reinvestován do investic, oprav a vybavení zámku.  

Vzhledem k vybudovaným voliérám na Záchranné stanici na ORNIS i vzhledem 
výraznému zárůstu lesa u voliér je nutné jeho prosvětlení - odstranění keřového porostu. 
Vzhledem k rozsahu kácení bude nejspíše nutné obrátit se na majetkový odbor magistrátu 
Přerova. Nadále budou pokračovat snahy o zabezpečení ořezu suchých větví na stromech 
kolem budovy ORNIS. Prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny Olomouc budeme 
usilovat přes stejný odbor o odbahnění jezírka na ORNIS (žádost o dotace ze SFŽP).  
    

Vlastní stavebně výrobní činnost a provozní činnostVlastní stavebně výrobní činnost a provozní činnostVlastní stavebně výrobní činnost a provozní činnostVlastní stavebně výrobní činnost a provozní činnost    

Na září 2015 je naplánována oprava části střechy budovy na druhém nádvoří 
nad restaurací HH.  

Pracovníci provozního oddělení budou zajišťovat průběžnou údržbu a úklid budov, starat 
se o dopravu a správu vozidel. Primárním úkolem stolařské dílny bude výroba pro instalaci 
výstav. Budou zde vyrobeny stoly a lavice na HH včetně nábytku pro Oddělení 
společenských věd. Dále se pracovníci provozního oddělení budou věnovat opravě mříží 
na budově NB 21, a také budou zapojeni do deinstalací ukončených výstav a do stěhování 
dvorního depozitáře v budově HN 35 a do stěhování pokladny přerovského zámku, 
která v roce 2015 projde celkovou rekonstrukcí.  

   
VýstavyVýstavyVýstavyVýstavy    

První polovinu roku 2015 oživí na přerovském zámku výstava loutek a život kolem 
loutkového divadla vůbec, protože je to sto let, kdy se divadlo Přerovský Kašpárek poprvé 
představilo veřejnosti. K výstavě bude celá řada drobných doprovodných programů včetně 
muzejní noci. Vzhledem k tomu, že celá republika bude slavit v roce 2015 70. výročí vítězství 
nad fašismem, věnujeme se rovněž tomuto tématu ve dvou výstavách – první se bude 
zabývat problematikou osvobozování Moravy a druhá fenoménem přerovského povstání 
1. května 1945. Ve druhé polovině roku návštěvníkům představíme, poté co byl odborně 
zpracován, nejvýznamnější akviziční počin roku 2013 – sbírku přerovských pohlednic 
Jaroslava Hlouška. Po kratší odmlce se vrátíme rovněž k výstavám výtvarných umělců 
a pro milovníky lidových tradic jsme připravili rozsáhlou vánoční výstavu.  

Helfštýn představí na své celosezonní výstavě „Metalomorfózy“ soubor kovaných plastik 
sochaře Michala Ptáčka a díla kolektivu autorů z Kovárny Milostovice. Celosezónní výstava 
na ORNIS s pracovním názvem „Ptačí migrace“ objasní jednu z dávných záhad ptačí říše 
a vysvětlí často neuvěřitelné výkony tažných ptáků. 
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Kulturně výchovné akceKulturně výchovné akceKulturně výchovné akceKulturně výchovné akce    

Výstavě ke 100.  výročí loutkového divadla Přerovský Kašpárek plánujeme přizpůsobit 
Muzejní noc 2015 a loutky budou provázet rovněž tradiční vyhlašování výsledků dětské 
výtvarné soutěže. Neopakovatelný zážitek chystáme pro návštěvníky v souvislosti 
s otevřením výstav tematicky zaměřených na konec války. Přerov se stane jedním z míst 
zastavení Kolony vítězství, jež si klade za cíl připomenout cestu příslušníků 
1. Československého armádního sboru při osvobozování naší vlasti. Kolona historických 
vozidel s vojáky v dobových uniformách urazí v deseti dnech svou pouť ze Žiliny až do Prahy 
a Muzeum Komenského v Přerově je jedním ze spolupořadatelů tohoto výjimečného počinu. 
Stejně jako v předchozích letech budeme i nyní pokračovat ve spolupráci na  zářijových 
Dnech evropského dědictví. Vedle volných vstupů plánujeme další z velmi úspěšných 
vlastivědných vycházek. Milovníkům umění vyjdeme vstříc rovněž cyklem přednášek 
z oblasti dějin umění, probíhajícím s výjimkou prázdnin po celý rok, a dvěma 
uměleckohistorickými zájezdy. 

Z bohaté nabídky kulturních akcí na hradě Helfštýně lze vybrat pokračování úspěšných 
akcí Festival vojenské historie, Rockový Helfštýn, Helfštýnská pouť, Hradní bál či Hradní 
kejkle či loni s úspěchem zavedené Helfštýnské ateliéry. Vrcholem sezóny bude již tradičně 
34. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston. 

Přírodovědné vycházky, exkurze, workshopy a zaběhlé akce jako Noc slavíků, Soví noc 
či Evropská noc pro netopýry a v neposlední řadě oblíbenou letní Zahradní slavnost 
uspořádá Ornitologická stanice Muzea Komenského (ORNIS). 
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02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI02 PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI    
 

1111    SbírkySbírkySbírkySbírky    

Získání a zapsání předmětů do sbírek muzea bude na Oddělení společenských věd 
(dále jen OSV) předcházet vyřizování nabídek, kontrola multiplicity sběrů a předmětů 
nabízených ke koupi.  

    
1.1.1 Chronologický zápis 

V roce 2015 bude prováděn chronologický zápis nově získaných sbírkových předmětů 
v návaznosti na akviziční činnost MKP tvořenou především nákupy a systematickými sběry. 
Otázka darů je stále problematická. Předpokládaný odhad za OSV je 2 125 zapsaných 
evidenčních čísel. Na hradě Helfštýně (dále jen HH) budou umělecko-kovářská díla zapsána 
na základě usnesení komise pro sbírkotvornou činnost, jež zasedne po 34. Hefaistonu 2015. 
Předpokládaný počet přírůstků pro rok 2015 je 15 až 20 sbírkových předmětů nabytých 
bezúplatně na základě statusu Hefaistonu. Minimálně jedeno dílo by mělo přibýt nákupem, 
systematickou sbírkotvornou činností. Na Ornitologické stanici (dále jen ORNIS) kurátor 
oologické sbírky dopíše do systému Demus všechny chybějící oologické přírůstky 
dle muzejního zákona. Podle navrženého scénáře bude probíhat inventarizace podsbírky 
oologická v rozsahu 1500 přírůstkových čísel a podsbírky parazitologická v rozsahu 
150 přírůstkových čísel. 

 
1.1.2 Systematický zápis 

V roce 2015 bude v rámci jedné sbírky a 34 podsbírek spravovaných pracovníky OSV 
zaevidováno systematickým zápisem zhruba 5 863 kusů sbírkových předmětů. Celkový 
počet zapsaných exponátů na HH bude cca 20 kusů. Do podsbírky Uměleckého kovářství 
bude zapsáno monumentální kovářské dílo, které vznikne poslední srpnový týden v rámci 
Kovářského fóra, kterého se pro rok 2015 chopí skupina kovářů ze Slovenska v čele 
s mistrem Marianem Volentiérem. Zapsány budou také dary a díla vzešlá z kategorie 
„Demonstrované práce“ v průběhu 34. Hefaistonu. Kurátor podsbírky Uměleckého kovářství 
se pokusí získat alespoň jeden sbírkový předmět nákupem. Předmět by měl být 
vyselektován ze souboru exponátů, jež budou vystaveny v rámci sezónní výstavy 
MgA. Michala Ptáčka  a kolektivu kovářů z Milostovic. 

 
1.2 Inventarizace 

V roce 2015 bude inventarizováno 29 615 ev. č., tj. 8,6 % obou sbírek MKP. Inventarizace 
podsbírky Uměleckého kovářství Proběhne v měsících březnu a dubnu v rozsahu minimálně 
13 % podsbírky. 

 
1.3 Akvizice 

V případě zakoupení rozsáhlé sbírky na ORNIS od pana Matušky z Jaroměře bude 
provedena její kontrola (stav preparátů, správnost určení), popisky jednotlivých preparátů a 
jejich uložení. Dále zde bude pokračovat zavedený sběr opuštěných snůšek a vajec ptáků, 
stejně jako pravidelné zpracovávání sběrů od rozsáhlé sítě dobrovolníků a záchranné 
stanice Bartošovice. 

 

1.4 Restaurování a konzervace, preparace 

V roce 2015 bude restaurátorskému pracovišti MKP předáno za OSV odhadem 
650 sbírkových předmětů, z toho 570 k základnímu ošetření a konzervaci a 80 k restaurování. 
Ve spolupráci s muzejním restaurátorem proběhne na HH rekonzervace části sbírkového 



5 
 

fondu, která podsbírku Uměleckého kovářství reprezentuje ve stálé expozici. Nejzazší 
termín dokončení prací je 30. března 2015. Průběžně budou také rekonzervována díla 
v exteriérech vzhledem k aktuálnímu stavu. Dále budou v pravidelných intervalech 
ošetřovány kované architektonické doplňky (brány, mříže, konzoly, kliky, madla, atp.). Další 
závěry vyplynou z kontroly depozitářů chystané na 23. října 2014. 

 
1.5 Digitalizace 

V roce 2015 bude fotografickému pracovišti MKP předáno za OSV odhadem 1600 
 sbírkových předmětů k digitalizaci. 

 

1.6 Práce se sbírkami 

Na OSV bude probíhat systematický sběr a akvizice sbírkových předmětů, s důrazem 
na vlastní sběry a nákupy, včetně související administrace. Omezeno (v podstatě 
eliminováno) bude nabývání darů (pokud nedojde ke změně legislativy). V souvislosti 
s nabýváním nových předmětů bude probíhat kontrola multiplicity stávajících sbírkových 
předmětů. 

Proběhne přesun sbírkových předmětů v souvislosti s realizovanou systematickou 
evidencí (depozitář – kancelář a zpět). 

Dvakrát v roce (jaro, podzim) připraví kurátoři podklady k jednání společenskovědní 
sekce Poradního sboru MKP (zápis sbírkových předmětů – bezúplatné a úplatné nabytí, 
vyřazení sbírkových předmětů). 

Proběhne přemisťování vybraných podsbírek a stěhování sbírkových předmětů v rámci 
stávajících depozitářů (např. Mapy, Školní obrazy, Školní mapy, Archiválie a dokumentace 
dějin školství a komeniologie, Výtvarné umění, Užité umění). 

Bude realizována změna nebo aktualizace lokací u vybraných sbírkových předmětů 
(podsbírka archeologická, fond Hlinsko; Mapy; Školní obrazy; Školní mapy; Archiválie 
a dokumentace dějin školství a komeniologie; Výtvarné umění; Užité umění). 

Bude zajišťováno fotografování sbírkových předmětů muzejní fotografkou za účelem 
digitalizace fondů (celkem by mělo být zdigitalizováno cca 1 581 kusů sbírkových 
předmětů). 

Kurátoři budou realizovat fotodokumentaci sbírkových předmětů (náhledové fotografie 
pořizované při inventarizacích a akvizicích pro účely evidence, cca 1 500 ks sbírkových 
předmětů). 

Bude probíhat pravidelná kontrola sbírkových předmětů v expozicích. 
Bude probíhat tisk a vazba karet systematické evidence (tisk minimálně 10 000 kusů 

karet). 
Proběhne tvorba místního katalogu (tj. jmenného a věcného katalogu) a místního 

seznamu (např. podsbírka Učebnice). 
Kurátoři budou spolupracovat se svými kolegy z MKP při zapůjčování sbírkových 

předmětů na výstavy, budou vyhotovovat záznamy o přemístění, vypracovávat a předávat 
potřebnou dokumentaci a další podklady. 

Proběhne aktualizace databáze NAD v programu PEvA. 
Bude probíhat tvorba a aktualizace samostatných abecedních soupisů vybraných druhů 

sbírkových předmětů v určených podsbírkách (např. Učební pomůcky, Školní nábytek). 
Pracovníci OSV se budou podílet na činnosti jednotlivých inventarizačních komisí. 
 

1.7 Centrální evidence 

Hlášení proběhne dvakrát ročně, vždy počátkem května a listopadu. 
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1.8 Nájem a výpůjčky 

Na OSV v roce 2015 proběhne minimálně 15 zápůjček sbírkových předmětů o celkovém 
počtu 1 200 evidenčních čísel (cca 1 400 ks), odhadem 10 výpůjček o celkovém počtu 
9 000 evidenčních čísel (přes 9 500 ks). Nájem sbírkových předmětů plánován není. 
Ke každé zápůjčce bude vyhotovena výpůjční smlouva a vedena příslušná dokumentace. 

 

1.9 Depozitáře 

Pokud bude zřizovatelem vyslyšena žádost o investici na rekonstrukci tzv. Velkého 
depozitáře v přízemí budovy HN 35, dojde ke stěhování sbírkových předmětů, patrně 
i k jejich opětnému uložení a zahájení práce na změně lokací. Dále budou prováděny 
drobnější úpravy depozitářů, které vyplynou především z kontrol depozitářů (říjen 2014). 
S největší pravděpodobností bude v roce 2015 dořešeno zastínění oken v části depozitářů. 
Bude probíhat pravidelná kontrola depozitářů, uložení a stavu sbírkových předmětů 
z hlediska jejich bezpečnosti, ochrany a dodržování depozitárního režimu, bude probíhat 
pravidelné sledování hodnot teploty a relativní vzdušné vlhkosti. 

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 (investiční plán). 

 

1.10 Předměty v jiné evidenci se vztahem ke sbírkám 

Pracovníci OSV budou i nadále vést doprovodnou dokumentaci k vybraným podsbírkám, 
do které budou případně zařazovány nové předměty, budou zpracovány předměty 
v doprovodné dokumentaci (převod do sbírek, výstavní soubor, nabídka jiným institucím, 
vyřazení, celkem půjde o více než 5 000 předmětů – především podsbírky Mapy, Časopisy, 
Školní mapy, Školní obrazy). 

 
1.11 Knihovny 

V pedagogické a všeobecné knihovně OSV MKP bude katalogizováno minimálně 
800 knih v programu Clavius, proběhne povinná revize 10 600 knižních jednotek. Revidované 
knihy budou opatřovány čárovými kódy. 

    

2 Věda a výzkum2 Věda a výzkum2 Věda a výzkum2 Věda a výzkum    

OSV bude v roce 2015 pokračovat ve spolupráci v rámci 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). 
Pokračovat bude i Projekt preventivní archeologie (2014–2019), Z. Schenk. 
 
Další plánované vědeckovýzkumné úkoly OSV: 
Antonín Kubát (2015, v rámci přípravy výstavy), K. Lukeš. 
Antonín Telička (2015), Z. Schenk.  
Archeologie Přerovska (2014–2015), A. Drechsler. 
Dějiny přerovského školství v době 1. světové války (2014– 2015), J. Klímová.  
Dějiny učebnic (2015), M. Konířová.  
Hlinsko u Lipníka nad Bečvou (2015–2016), A. Drechsler.  
Interdisciplinární výzkum lužního lesa Žebračka v Přerově (2014–2018), J. Mikulík, Z. Schenk. 
Komenský, Blahoslav a Přerov (2015, v souvislosti s renovací expozice), H. Kovářová. 
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Komenský jako součást historické paměti (2015), H. Kovářová. 
Lipník nad Bečvou 1918–1989 (2014–2018), L. Maloň.  
Osobnost Bartoše Vlčka a jeho význam v prvních letech časopisu Host (2015–2017), 
M. Straková.  
Podíl 1. čs. armádního sboru v SSSR na osvobození Moravy (2014–2015), P. Sehnálek.  
Postavy regionální archeologie (2014–2015), J. Mikulík, Z. Schenk.  
Poválečný politický, hospodářský a sociální vývoj Přerova v letech 1948–1989 (2014–2019), 
P. Sehnálek.  
Projekt Svět lovců mamutů (2014–2019), J. Mikulík, Z. Schenk.  
Průběžná realizace a vyhodnocení zjišťovacích archeologických sond položených v lokalitě 
Skalka v Předmostí (2014–2016), J. Mikulík, Z. Schenk.  
Přerovské povstání a konec 2. světové války na střední Moravě (2014–2015), P. Sehnálek.  
Přerovsko v době 1. světové války (2014– 2017), P. Sehnálek.  
Přerovský hřbitov (2014–2017), Š. Krákorová Pajůrková (podíl M. Konířová).  
Sbírka pohlednic Jiřího Hlouška (2014–2015), Š. Krákorová Pajůrková.   
Soupis výrobců učebních pomůcek a školního nábytku v 1. polovině 20. stol. (2014–2019), 
L. Vyňuchal.  
Stavebně-architektonický vývoj Přerova v 19. a 20. století (2014–2016), P. Sehnálek.  
Stoletý Přerovský Kašpárek (2015), L. Maloň.  
Struktura osídlení moravského Záhoří a Moravské brány v pravěku a časné době dějinné 
(2014–2019), A. Drechsler, J. Mikulík, Z. Schenk. 
Školní expozice v našich muzeích, galeriích a skanzenech (2014-1019), L. Vyňuchal.   
Školství na Drahotušsku od konce 18. století do poloviny 19. století (2015–2016), H. Kovářová. 
Venkov ve víru války do roku 1866, s přihlédnutím k situaci na střední Moravě (2014–2016), 
L. Maloň.   
Z koupelen a ložnic (2014–2016), K. Lukeš, M. Straková. 
 
Seznam vědeckých úkolů ORNIS  
Interní výzkumné úkoly:  
Monitoring úspěšnosti hnízdění a průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR 
Lednické rybníky); řeš. J. 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). 
Účast obou odborných pracovníků na mapování hnízdního rozšíření ptáků ČR; oba zajišťují 
mapování ve dvou čtvercích kvadrátové sítě. 

 
Nadále bude pokračovat bádání o historii hradu Helfštýna. Tématem pro rok 2015 budou 
Pohledy do života kastelánů Kuči, Bubeníčka a Čevely. (J. Lauro). Bude zahájena práce 
na výběrovém katalogu podsbírky Uměleckého kovářství na hradě Helfštýně (postupná 
selekce, fotodokumentace, zpracování textů atp.).  
 
 
 

3 Prezentace3 Prezentace3 Prezentace3 Prezentace    

3.1.1 Ediční činnost 

V roce 2014 se předpokládá vydání dvou periodik, bulletinu Hefaiston 2014 (nejpozději 
do července 2015, pokračování v bilingvální česko-anglické verzi) a Zpráv MOS 72/2014. 
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3.1.2 Publikace 

V rámci činnosti OSV je plánováno vydání následujících publikací: 
Vlastní: 
Archeologie Přerovska. Druhé vydání, doplněné (editor M. Straková, autoři z MKP 
A. Drechsler, J. Mikulík, Z. Schenk). 
Podíl na vydání: 
Podíl 1. čs. armádního sboru v SSSR na osvobození Moravy. Vydavatelem patrně Vojenský 
historický ústav, (autoři z MKP P. Sehnálek, editor z VHÚ). 
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství 4 (MěK Přerov, sborník 
ze semináře, editor M. Straková). 
Poklady muzeí Olomouckého kraje (Krajský úřad Olomouckého kraje, autoři cca 
15 příspěvků za MKP dosud nejsou upřesněni). 
 
V rámci činnosti edukačního pracoviště VPO je plánováno vydání následujících publikací: 
Otevřená klenotnice poznávání (Didaktické analýzy edukačních programů Muzea 
Komenského v Přerově). Obsah knihy podepřený kvalitativním výzkumem prostředí mapuje 
z hlediska didaktického současnou edukační realitu přerovského muzea, vydává Univerzita 
Palackého v Olomouci (autor K. Tomešková). 
Současná proměna českých muzeí. Spolupráce na obsahu odborné knihy, vydává Univerzita 
Palackého v Olomouci (K. Tomešková). 
Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. Spolupráce na obsahu odborné knihy včetně editování 
odborných didaktických analýz, vydává Univerzita Palackého v Olomouci (K. Tomešková). 

 
 3.1.3 Studie 

Pracovníci pracoviště dějin školství připraví příspěvky (studie) do časopisu Střední 
Morava (např. A. Drechsler: Osídlení katastru Býškovice v pravěku a časné době dějinné), 
případně sborníků z konferencí, kterých se zúčastní.  

 
3.1.4 Odborné články 

Pracovníci OSV budou psát odborné články svého oborového zaměření do odborných 
periodik (např. sborník SOkA Přerov, sborník Kdysi a nedávno). Kastelán HH bude i v roce 
2015 publikovat v magazínech a věstnících s umělecko-kovářskou tematikou (např. Věstník 
Společenstva kovářů, Hephaistos, Kovárenství, Kovárna pro radost, atp.). Muzejní pedagožka 
se bude věnovat přípravě psaní odborných článků a příspěvků do sborníků k plánovaným 
konferencím. Pracovníci ORNIS budou při psaní odborných článků vycházet ze svých 
dlouhodobých výzkumů (J. Chytil  - shrnutí výsledků monitoringu rybáka obecného, J. Sitko – 
revize motolic rodu Leucochloridium, M. Vymazal - habitatové nároky strakapouda 
bělohřbetého) 

 
3.1.5 Populární články 

Pracovníci OSV budou psát populárně-naučné a informační články do celostátního 
a regionálního tisku a časopisů (především Přerovský deník, Přerovské listy, KROK, atd.), 
k výstavám, sbírkám, vědecko-výzkumné činnosti, výročím, atd. Kastelán HH pravidelně 
spolupracuje s regionálními i celorepublikovými redakcemi novin, rádií, televizí 
i internetových platforem. 

 
3.2.1 Výstavy krátkodobé 

Podrobný plán výstav a akcí je součástí kapitoly 03. 
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3.2.2 Expozice 

Pracovníci OSV budou pracovat na rozpracovávání ideových návrhů nových expozic na 
přerovském zámku. Proběhne zde renovace expozice věnované J. A. Komenskému, zejména 
místnosti č. 2.15, dříve Učitelé, šiřitelé myšlenek J. A. Komenského - H. Kovářová. 

 
3.3.1 Konference, semináře a dílny pořádané muzeem 

Knihovnice OSV M. Straková se bude podílet za MKP na přípravě a organizaci 4. ročníku 
odborného semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství (hlavní 
pořadatel Městská knihovna Přerov). V sobotu 29. srpna HH uspořádá odborný seminář 
s tematikou historie zpracování kovů. Seminář proběhne v galerii na II. nádvoří hradu 
Helfštýn.    

 
3.3.2 Konference a semináře pořádané jinými institucemi 

Pracovníci OSV se budou aktivně i pasivně účastnit řady odborných konferencí 
(Archeologia historica – Z. Schenk, Biblioteca antiqua, VKOL – H. Kovářová) a seminářů 
(například třídenní podzimní seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska – 
J. Klímová, H. Kovářová, L. Maloň, podzimní seminář Komise knihovníků při AMG – 
M. Konířová). Kastelán HH odprezentuje kovářské aktivity během zasedání tzv. Competent 
council Kruhu evropských kovářských měst, které se v roce 2015 uskuteční na počátku října 
v městě Acireale na Sicílii. Pracovníci ORNIS se zúčastní několika konferencí v ČR i 
zahraničí (Setkání kurátorů ornitologických sbírek v Moskvě, říjen 2015 – J. Chytil;  
Zoologické dny, pravděpodobně únor, Brno – J. Chytil, M. Vymazal; Aktiv kroužkovací stanice 
Národního muzea, listopad – J. Chytil, M. Vymazal; Ornitologická konferencia, srpen, Zvolen 
– M. Vymazal). 

 
3.4 Dílny a exkurze 

OSV uspořádá pro veřejnost umělecko-historické zájezdy (K. Lukeš) a prohlídky městem 
Přerovem (vlastivědná vycházka Po stopách přerovského povstání a 2. světové války 
v Přerově). Pro studenty vysokých škol uspořádá několik workshopů (H. Kovářová), 
pracovníci (archeologové) se budou podílet na zajištění plánované celodenní exkurze 
v Předmostí a Přerově pro Univerzitu 3. věku UP  v Olomouci. HH uspořádá tyto kovářské 
kurzy: Damascénské kování (1. 6. – 5. 6. 2015), Výroba nářadí (8. 6. – 19. 6. 2015), Tepání 
v mědi (31. 8. – 4. 9. 2015), Workshop wootz (8. 9. – 12. 9. 2015). Účastníky 27. ročníku 
Kovářského fóra budou kováři ze Slovenska v čele s mistrem Marianem Volentiérem. 

 

3.5 Přednášky 

V gesci OSV proběhne přednáškový cyklus, tematicky se opírající o výtvarné umění 
Přerovska a běžný život přerovských občanů v minulých dobách. Dále budou pracovníci 
OSV realizovat přednáškovou činnost podle zájmu veřejnosti (na objednávku), v rámci 
komentovaných prohlídek vybraných výstav a na konferencích a seminářích. V rámci 
odborného semináře během 34. mezinárodního setkání kovářů Hefaiston na HH bude 
odprezentována přednáška o výstavě Plastiky Michala Ptáčka a Kovárny Milostovice. 
Dále se uskuteční 1 – 2 tematické přednášky ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lipníku 
nad Bečvou. Pracovníci ORNIS garantují podzimní běh muzejních úterků cyklem přednášek 
na přírodovědná témata. 
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3.6 Ostatní  

Pracovníci OSV budou i nadále spolupracovat s řadou institucí, organizací a jednotlivci, 
budou se podílet na dalších akcích MKP, budou poskytovat badatelské služby 
(cca 80 badatelských návštěv) a odborné konzultace (cca 50), budou zodpovídat badatelské 
dotazy (cca 120), vypracovávat odborné posudky veřejnosti, komunikovat s médii 
a poskytovat jim potřebné informace a podklady. Vybraní pracovníci OSV se budou podílet 
na realizaci 9. ročníku folklorního festivalu V zámku a podzámčí (MKP spolupořadatel 
od roku 2007) a 34. ročníku Hefaistonu. Terénní archeologové budou provádět ZAV, 
povrchové prospekce a vlastní terénní výzkum (např. průzkum tvrze Štolbach v Horní 
Moštěnici) a řadu dalších souvisejících činností a úkolů. Terénní archeologové budou 
spolupracovat s projektovým ateliérem při návrhu a realizaci prezentace archeologického 
odkryvu duchovního centra jednoty bratrské v lokalitě Na Marku v Přerově. Pracovníci OSV 
budou realizovat správu svěřených programů a databází, pracovat na převodu sbírkových 
databází, správě agendy ISBN pro celé muzeum (J. Ranková). Knihovnice OSV budou 
provádět správu pedagogické a všeobecné knihovny MKP, včetně všech souvisejících 
činností a úkolů. Budou plnit průběžně zadávané úkoly, které nelze naplánovat s velkým 
předstihem.  

 
Pracovníci OSV se budou podílet na činnosti komisí: 

Certifikační komise Haná – regionální produkt (L. Maloň). 
Komise knihovníků při AMG (M. Konířová). 
Komise pro koordinaci projektu Mamutov (MM Přerova, A. Drechsler, J. Mikulík, Z. Schenk). 
Komise pro tradiční lidovou kulturu (K. Lukeš). 
Komise regionální historie Moravy a Slezska při AMG (J. Klímová – členka výboru, 
H. Kovářová, L. Maloň, P. Sehnálek). 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MKP (J. Klímová). 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea regionu Valašsko (A. Drechsler). 
Redakční rada KROK (L. Maloň). 
Redakční rada publikace Poklady muzeí Olomouckého kraje (L. Maloň). 
Středomoravská archeologická komise (8x ročně, 1 výjezdní zasedání v MKP, A. Drechsler). 
 

Nejrozsáhlejší akcí roku 2015 bude na HH tradiční již 34. mezinárodní setkání 
uměleckých kovářů Hefaiston, které se uskuteční 28. 8. – 30. 8. 2015. Nadále bude rozvíjena 
spolupráce s Ring of European cities of Iron works. HH je dlouhodobě zapojen do společné 
propagace v rámci volného sdružení institucí cestovního ruchu Moravská Brána. 

 
Členství v komisích pracovníků ORNIS: 

Český ramsarský výbor. Odborný orgán zřízený ministrem životního prostředí ČR ve věci 
naplňování Ramsarské úmluvy (J. Chytil). 
Vědecká rada Muzea Novojičínska (J. Sitko). 
Vědecká rada Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor zoologie (J. Sitko). 
Komise pro udělováni vědeckým hodností RNDr. a PhD. na Přírodovědecké fakultě UP 
Olomouc (J. Sitko). 

 
Edukační pracoviště Výstavního a programového oddělení:  
V roce 2015 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, animační program zabývající se osobou Jana Amose 
Komenského „Hra na muzeum“ aneb Cesta pro mladé badatele po stopách muzejní myšky 
(pro MŠ, ml. žáci ZŠ) a „Hra na muzeum“ aneb Co zahalil čas do pláště pana Komenského 
(st. žáci ZŠ i SŠ), animační program ke školním třídám „Veselé příběhy ze staré školy“ 
(pro MŠ a mladší žáky ZŠ) a „Od metličky k rákosce aneb Poučně žertovné posezení 
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ze školních škamnech“ (starší žáci ZŠ a studenti SŠ) a v loňském roce vzniklý animační 
program k historii přerovského zámku Pohádkové povídání o tajemstvích přerovského 
zámku aneb Pojďte s námi objevovat historii! (1. varianta pro mladší žáky) a Dobrodružné 
bádání nad tajemstvími přerovského zámku aneb Pojďte s námi objevovat historii! 
(2. varianta pro starší žáky a studenty). 

Budou připraveny animační a podpůrné programy k jednotlivým krátkodobým výstavám, 
a to Pozor – představení začíná… aneb Přerovský kašpárek na scénu! a Panečku! Vánoční 
tabule to je něco jiného než ta školní! (oba programy pro hravé návštěvníky všeho věku, 
se zaměřením na školáky a rodiny s dětmi). 

Prezentace pracovních výstupů edukačního pracoviště VPO v rámci kraje i v rámci 
republiky: 
Pro veřejnost – souvztažnost směrem k dětem a školám - tisk (noviny reg. i celost.), televize, 
rozhlas, web muzea a souvstažnost směrem k ostatním cílovým skupinám návštěvníků 
muzea  
Pro odbornou pedagogickou a muzejní veřejnost – tisk -odbor. pedag. měsíčník, odborné 
muzejní časopisy (včetně Věstníku AMG), tvorba celoroční (viz šk. rok) nabídky programů 
taktéž v tištěné podobě, mailové nabídky jednotlivých programů, web muzea (ŠKOLA HROU) 
Prezentace edukační činnosti muzea na univerzitní půdě, nejčastěji na PdF a FF UP 
v Olomouci, PedF UK v Praze a FF MU v Brně.  

Prezentace na celostátní úrovni – z pozice předsednické funkce – přerovská muzejní 
pedagožka pověřena vedením činnosti výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní 
pedagogiku při AMG ČR: 
Konference, pořádaná přerovským muzeem ve spolupráci s AMG ČR: 7. září 2015 Muzejní 
průvodce v roli edukátora (Způsoby uplatňování oživujících aktivit při předávání muzejního 
obsahu a jejich pozitivní vliv na hlubší poznávání návštěvníků) 
Konference pořádané jinými institucemi, které zaštiťuje Komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku AMG ČR: 
Aktivní spolupráce s FF MU v Brně – v přípravách uskutečnění profesní mezioborové 
konference (muzejní pedagogové a muzeologové): Cílová skupina zájemců o historii nás 
zajímá (zaměřeno na poznání a pojmenování vhodných způsobů práce s cílovou skupinou 
dospělých návštěvníků muzeí) – plánovaná realizace projektu v Brně, na 9. – 10. února 2015 
Aktivní spolupráce se Západočeským muzeem v Plzni – v přípravách uskutečnění 
profesního mezioborového Kolokvia/Semináře 2015 (muzejní a galerijní pedagogové): 
Vhodné strategie a účinné metody zpřístupnění muzejního obsahu široké škále návštěvníků - 
plánovaná realizace projektu v Plzni, na 4. – 6. října 2015 
Aktivní účast na celostátních i mezinárodních konferencích (dle odborného zájmu – 
specifikace vymezování muzejně-pedagogických témat a způsoby navyšování kvalit 
ve vzdělávání, mezioborová muzejně-pedagogická spolupráce), včetně aktivní spolupráce 
s Katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci – viz např. pomoc při přípravách 
mezinárodní konference s aktuálním tématem se zaměřením na podporu výtvarné 
pedagogiky. Pasivní účast na seminářích pořádaných ostatními komisemi AMG – viz např. 
Komise pro regionální historii Moravy a Slezska, na seminářích pořádaných NPÚ 
a pracovních setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR. 

 

4 Činnost 4 Činnost 4 Činnost 4 Činnost pracovišť pracovišť pracovišť pracovišť jednotlivých odděleníjednotlivých odděleníjednotlivých odděleníjednotlivých oddělení    

4.1 Restaurátorské pracoviště 

Počty sbírkových předmětů určených na konzervaci a restaurování vycházejí z dohody 
mezi kurátory jednotlivých podsbírek a restaurátory na základě posouzení náročnosti 
jednotlivých restaurátorských zásahů. Restaurátorské pracoviště bude rovněž spolupracovat 
na realizaci výstav, zejména formou vytváření substitutů a dalších doplňkových předmětů 
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k výstavám a animačním programům, které svou povahou nemohou být svěřeny k realizaci 
pracovníkům Oddělení správy a provozu. 

 

4.2 Fotografické pracoviště 

Fotografka digitálně zpracuje sbírkové předměty dle dohody s příslušnými správci 
sbírek. Rovněž se bude podílet na fotodokumentaci výstav a akcí dle harmonogramu výstav 
a akcí (viz kapitola 03), spolupracovat s pracovníky muzea při přípravě výstav a akcí formou 
výroby scanů a dalších fotografických podkladů pro výstavní panely, přednáškovou činnost, 
doprovodné aktivity a další. 

 

4.3 Pracoviště prvního styku s veřejností  

Činnost pracoviště prvního styku s veřejností bude pracovat v souladu 
s harmonogramem výstav a akcí (viz kapitola 03), vycházet z požadavků kurátorů a dalších 
pracovníků na obsluhu a zajištění provozu jednotlivých výstav a akcí (průvodcovská, 
lektorská a pokladní činnost). Nad rámec plánu výstav a akcí bude spolupracovat 
při plánované revitalizaci prostoru pokladny a prostoru za pokladnou (ppd. leden – únor) – 
důraz bude kladen zejména na součinnost při vyklízení jmenovaných prostor a zajištění 
hladkého provozu pokladny v provizorních podmínkách po dobu trvání revitalizace. 

 

4.4 Výtvarné pracoviště 

Činnost výtvarného pracoviště bude v souladu s harmonogramem výstav a akcí 
(viz kapitola 03) vycházet z požadavků jednotlivých poboček. Pro aktivity na zámku 
se předpokládá podíl pracoviště na přípravě a realizaci výstav a akcí 100%, v případě 
poboček je vždy odvislý od dohody vedoucího VPO s příslušným vedoucím pobočky, 
popřípadě koordinátory daných výstav a akcí. 

 

4.5 Záchranná stanice 

Předpokládaný počet přijatých živočichů každoročně mírně stoupá, předpokládá 
se přijetí kolem 200 živočichů. Dořešení provozu voliér včetně základních informací 
pro veřejnost, dokončení všech nezbytných opatření vzhledem k přijetí do sítě ZS ČSOP. 

 
4.6 Knihovna na ORNIS 

Nadále bude pokračovat úspěšná výměna časopisů za vydávané Zprávy MOS, časopis 
s nejdelší ornitologickou tradicí u nás. Pokračuje úkol úplné revize archivu Moravského 
ornitologického spolku, významné historické věci budou přemístěny do Státního okresního 
archivu v Přerově (spolupráce: PhDr. J. Lapáček). Knihovnice má v plánu revizi 2000 ks 
publikací. 

 

4.7 Preparátorská dílna 

Průběžné preparace dodaných ptáků. V případě zakoupení sbírky p. Matušky proběhne 
revize všech koupených preparátů. V osobě preparátora pokračuje fungování mykologické 
poradny.  

 
4.8 Edukační pracoviště ORNIS 

V první polovině roku 2015 obě pracovnice edukačního pracoviště absolvují kurz muzejní 
pedagogiky; v květnu a červnu vypracují závěrečné práce. Na ORNIS budou pokračovat 
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dosavadní výukové programy; nový program vznikne k výstavě o tahu ptáků. V březnu 
edukátorky zorganizují "Soví noc", v dubnu výukový program "Ejhle žába" a den Země. 
V červenci připraví brožury pro školy s nabídkou programů a Zahradní slavnost. Pracovnice 
edukačního pracoviště budou v září spolupracovat na Okresní výstavě Českého 
zahrádkářského svazu v Tovačově a v říjnu na akci Rok lesa na Floře v Olomouci včetně 
akce Den stromů. V listopadu se zúčastní krajské konference EVVO a v prosinci připraví 
Vánoční strom pro ptactvo. 
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03030303    PLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA PLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA PLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA PLÁN VÝSTAV A AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO VKOMENSKÉHO VKOMENSKÉHO VKOMENSKÉHO V    PŘEROVĚ VPŘEROVĚ VPŘEROVĚ VPŘEROVĚ V    ROCE 2015ROCE 2015ROCE 2015ROCE 2015    
    

HHHHARMONOGRAM VÝSTAV MKP VARMONOGRAM VÝSTAV MKP VARMONOGRAM VÝSTAV MKP VARMONOGRAM VÝSTAV MKP V    ROCE 2015ROCE 2015ROCE 2015ROCE 2015    
    

TRVÁNÍ VÝSTAVYTRVÁNÍ VÝSTAVYTRVÁNÍ VÝSTAVYTRVÁNÍ VÝSTAVY    PRACOVNÍ NÁZEVPRACOVNÍ NÁZEVPRACOVNÍ NÁZEVPRACOVNÍ NÁZEV    
VÝSTAVYVÝSTAVYVÝSTAVYVÝSTAVY    

                    CHARAKTER CHARAKTER CHARAKTER CHARAKTER     
                                VÝVÝVÝVÝSTAVYSTAVYSTAVYSTAVY    

    MÍSTO MÍSTO MÍSTO MÍSTO     
KONÁNÍKONÁNÍKONÁNÍKONÁNÍ    

VERNISÁŽ/VERNISÁŽ/VERNISÁŽ/VERNISÁŽ/    
KATALOGKATALOGKATALOGKATALOG    

od 28.od 28.od 28.od 28.    3.3.3.3.    Jan Amos Komenský, Jan Blahoslav a Přerov Autorská, dlouhodobá     Zámek ANO/NE 

2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. ----    30.10.30.10.30.10.30.10.    Ptačí migrace autorská,      ORNIS ANO/NE 

24. 4.24. 4.24. 4.24. 4.----27. 9.27. 9.27. 9.27. 9.    Stoletý Přerovský Kašpárek autorská     Zámek ANO/ANO 

26.4.26.4.26.4.26.4.----31.8.31.8.31.8.31.8.    Plastiky Michala Ptáčka a Kovárny Milostovice autorská     Helfštýn ANO/ANO 

dubendubendubenduben----červenecčervenecčervenecčervenec    Budiž oheň. Výstava zápalek ze sbírky   
Michala Urbáška 

autorská Lipník n.B. ANO/NE 

3. 5. 3. 5. 3. 5. 3. 5. ----    30. 8.30. 8.30. 8.30. 8.    „Operační cíl Přerov“. Československá armáda 
 při osvobozování Moravy 

autorská     Zámek ANO/NE 

1.5. 1.5. 1.5. 1.5. ––––    30.8.30.8.30.8.30.8.    „Co chtěli tito lidé prokázat?“ Přerovské  
povstání 1945 - 2015 

autorská     Zámek NE/NE 

15. 5. 15. 5. 15. 5. 15. 5. ----    30. 8.30. 8.30. 8.30. 8.    Věcnosti přejatá     Zámek ANO/NE 

29. 5. 29. 5. 29. 5. 29. 5. ----    6.9.6.9.6.9.6.9.    Jarní zvyky očima dětí autorská     Zámek ANO/NE 

16. 6. 16. 6. 16. 6. 16. 6. ––––    30. 8.30. 8.30. 8.30. 8.    Nenápadný hrdina Jan Gayer autorská     Zámek NE/NE 

11.9. 11.9. 11.9. 11.9. ––––    15. 11. 15. 11. 15. 11. 15. 11.     Jiří Ryšavý přejatá     Zámek ANO/NE 

24. 9. 24. 9. 24. 9. 24. 9. ––––    1. 3. 20161. 3. 20161. 3. 20161. 3. 2016    Jiří Hloušek – Přerov na starých pohlednicích autorská     Zámek ANO/NE 

29. 11. 29. 11. 29. 11. 29. 11. ----    3. 1. 20163. 1. 20163. 1. 20163. 1. 2016    Vánoce na zámku autorská     Zámek ANO/NE 

10. 12. 10. 12. 10. 12. 10. 12. ––––    únúnúnúnor 2016or 2016or 2016or 2016    Nejen přerovský Antonín Kubát autorská     Zámek NE/NE 

    
    

HARMONOGRAM AKCÍ VHARMONOGRAM AKCÍ VHARMONOGRAM AKCÍ VHARMONOGRAM AKCÍ V    ROCE 2015ROCE 2015ROCE 2015ROCE 2015    

DATUMDATUMDATUMDATUM    NÁZEV AKCENÁZEV AKCENÁZEV AKCENÁZEV AKCE    CHARAKTER AKCECHARAKTER AKCECHARAKTER AKCECHARAKTER AKCE    POŘADATELPOŘADATELPOŘADATELPOŘADATEL    

3.1.3.1.3.1.3.1.    Novoroční výstup na hrad vycházka Helfštýn 

17.1.17.1.17.1.17.1.    Mezinárodní sčítání vodního ptactva program v exteriéru ORNIS 

22.1.22.1.22.1.22.1.    Uměleckohistorická přednáška přednáška Zámek 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Zajímavosti z ptačího světa přednáška ORNIS 

12.2.12.2.12.2.12.2.    Kytice ve váze – vyhlášení výsledků výtvarné soutěže vernisáž ORNIS 
19.2.19.2.19.2.19.2.    Až se jaro zeptá… workshop ORNIS 

26.2.26.2.26.2.26.2.    Přerov doby barokní přednáška Zámek 

březenbřezenbřezenbřezen    Sovy do škol výukový program ORNIS 

11.3.11.3.11.3.11.3.    Soví noc výukový program       ORNIS 

26.3.26.3.26.3.26.3.    Jarní skořápkohraní workshop       ORNIS 

19.3.19.3.19.3.19.3.    Výtvarné umění na Přerovsku I. přednáška       Zámek 

dubendubendubenduben    Ejhle žába výukový program       ORNIS 

1.4.1.4.1.4.1.4.    Vernisáž výstavy „Ptačí migrace“ vernisáž       ORNIS 

4.4.4.4.4.4.4.4.    Otevření expozic hradu, vstup s průvodcem expozice      Helfštýn 

4.4.4.4.----    6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.    Velikonoce na hradě – Studio Bez kliky program k Velikonocům      Helfštýn 

18.4.18.4.18.4.18.4.    Mezinárodní den ochrany památek volný vstup do expozic       Zámek 

Mezinárodní den ochrany památek volný vstup        ORNIS 
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Mezinárodní den ochrany památek volný vstup  Helfštýn 

22.4.22.4.22.4.22.4.    Den země workshop ORNIS 

23.4.23.4.23.4.23.4.    Vernisáž výstavy Stoletý Přerovský Kašpárek vernisáž Zámek 

25.4.25.4.25.4.25.4.    Vernisáž výstavy plastik Michala Ptáčka a Kovárny Milostovice vernisáž Helfštýn 

V. noční kování a otevření expozice uměleckého kovářství kování Helfštýn 

Výstava pyrenejských pasteveckých psů výstava Helfštýn 

29.4.29.4.29.4.29.4.    Noc slavíků komentovaná vycházka ORNIS 

30.4.30.4.30.4.30.4.    Výtvarné umění na Přerovsku II. přednáška Zámek 

1.1.1.1.----3.5.3.5.3.5.3.5.    Vítání ptačího zpěvu – přednáška s ukázkou živých zvířat přednáška  ORNIS 

2.5.2.5.2.5.2.5.    16. AuthorŠelaMarathon cyklozávod Helfštýn 

3.5.3.5.3.5.3.5.    Kolona vítězství – přehlídka histor. vojenské techniky a dovedností Přehlídka  Zámek 

4.5.4.5.4.5.4.5.    Houbařské pondělí mykologická poradna ORNIS 

8.5.8.5.8.5.8.5.    Státní svátek volný vstup do expozic Zámek 

Státní svátek volný vstup  ORNIS    

9.5.9.5.9.5.9.5.    Helfštýnský okruh – 14. ročník mezinár. závodu historických vozidel automotozávod Helfštýn 

14.5.14.5.14.5.14.5.    Vernisáž výstavy Věcnosti vernisáž Zámek 

18.5.18.5.18.5.18.5.    Mezinárodní den muzeí volný vstup do expozic Zámek 

Mezinárodní den muzeí volný vstup  ORNIS    

Mezinárodní den muzeí volný vstup  Helfštýn 

21.5.21.5.21.5.21.5.    Výtvarné umění na Přerovsku III. přednáška Zámek 

29.5.29.5.29.5.29.5.    Vernisáž výstavy k festivalu a vyhlášení dětské soutěže vernisáž Zámek 

Muzejní noc v rámci AMG muzejní noc Zámek 

30.30.30.30.----31.5.31.5.31.5.31.5.    Knižní trhy na Helfštýně trh s programem Helfštýn 

2.2.2.2.----5.6.5.6.5.6.5.6.    Tvořivé dílničky a loutkování pro nejmenší workshop Helfštýn 

6.6.6.6.6.6.6.6.    V. Rockový Helfštýn – pořádá AGEUM koncert Helfštýn 

10.6.10.6.10.6.10.6.    Den s Karlem IV. v podání společnosti Faber Zábavný den Helfštýn 

12.12.12.12.----13.6.13.6.13.6.13.6.    Folklorní festival V zámku a podzámčí festival Zámek + ORNIS 

18.6.18.6.18.6.18.6.    Uměleckohistorický zájezd zájezd Zámek 

19.6.19.6.19.6.19.6.    Gayerovy slavnosti – pietní akt a otevření výstavy Jan Gayer vernisáž Zámek 

20.6.20.6.20.6.20.6.    Ornitologická exkurze exkurze ORNIS 

20.20.20.20.----21.6.21.6.21.6.21.6.    Helfštýnské ateliéry workshop Helfštýn 

27.6.27.6.27.6.27.6.    Zápasníci za hradbami – exhibice kickboxu exhibice Helfštýn 

5.75.75.75.7    Helfštýnská pouť pouť s programem Helfštýn 

Státní svátek volný vstup do expozic Zámek 

Státní svátek volný vstup do expozic ORNIS    

6.7.6.7.6.7.6.7.    Helfštýnská pouť pouť s programem Helfštýn 

Státní svátek volný vstup do expozic Zámek 

Státní svátek volný vstup do expozic ORNIS    

13.7.13.7.13.7.13.7.    Houbařské pondělí mykologická poradna ORNIS 

18.7.18.7.18.7.18.7.    XXII. Hradní bál bál Helfštýn 
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1.8.1.8.1.8.1.8.    Hradní letní kino biograf Helfštýn 

2.8.2.8.2.8.2.8.    Zahradní slavnost společenské setkání ORNIS 

4.4.4.4.----8.8.8.8.8.8.8.8.    Vivat Flauto hudeb. představení Helfštýn 

22.8.22.8.22.8.22.8.    Slavnostní zahájení XXVI. ročníku Kovářského fóra  společenské setkání Helfštýn 

23.23.23.23.----28.8.28.8.28.8.28.8.    Kovářské fórum kování na hradě Helfštýn 

29.29.29.29.----30.8.30.8.30.8.30.8.    XXXIII. Hefaiston mezinár. setkání kovářů Helfštýn 

29.29.29.29.----30.8.30.8.30.8.30.8.    Evropská noc pro netopýry – přednáška s ukázkou živých zvířat přednáška  ORNIS 

12.9.12.9.12.9.12.9.    Hradní kejkle přehlídka  Helfštýn 

7.9.7.9.7.9.7.9.    Houbařské pondělí mykologická poradna ORNIS 

8.98.98.98.9    Muzejní úterek na přírodovědné téma přednáška ORNIS 

10.9.10.9.10.9.10.9.    Vernisáž výstavy Jiří Ryšavý vernisáž Zámek 

12.9.12.9.12.9.12.9.    Hradní kejkle workshop Helfštýn 

13.9.13.9.13.9.13.9.    EHD – volný vstup, komentovaná uměleckohistorická vycházka vycházka Zámek 

EHD – volný vstup volný vstup do expozic ORNIS    

EHD – volný vstup volný vstup  Helfštýn 

19.9.19.9.19.9.19.9.    Uměleckohistorický zájezd zájezd Zámek 

Komentované noční prohlídky noční prohlídky  Helfštýn 

22.9.22.9.22.9.22.9.    Muzejní úterek na přírodovědné téma přednáška ORNIS 

24. 9. 24. 9. 24. 9. 24. 9.     Vernisáž výstavy pohlednic J. Hlouška vernisáž Zámek 

26.26.26.26.----28.9.28.9.28.9.28.9.    Výstava ČSZ v Troubkách Externí výstava ORNIS 

2.10.2.10.2.10.2.10.    Den zvířat přednáška  ORNIS 

3.10.3.10.3.10.3.10.    Ptačí festival program se zvířaty ORNIS 

5.10.5.10.5.10.5.10.    Houbařské pondělí mykologická poradna ORNIS 

6.10.6.10.6.10.6.10.    Muzejní úterek na přírodovědné téma přednáška ORNIS 

15.10.15.10.15.10.15.10.    Hlouškova sbírka I. přednáška Zámek 

20.10.20.10.20.10.20.10.    Den stromů program pro děti ORNIS 

23.10.23.10.23.10.23.10.    Mladý zahrádkář vědomostní soutěž ORNIS 

27.10.27.10.27.10.27.10.    Muzejní úterek na přírodovědné téma přednáška ORNIS 

11.11.11.11.11.11.11.11.    Koncert ke dni veteránů koncert Zámek 

19.11.19.11.19.11.19.11.    Výroba ptačích budek workshop ORNIS 

26.11.26.11.26.11.26.11.    Hlouškova sbírka II. přednáška Zámek 

29.11.29.11.29.11.29.11.    Vernisáž výstavy Vánoce na zámku vernisáž Zámek 

8.12.8.12.8.12.8.12.    Zimní skořápkohraní workshop ORNIS 

10.12.10.12.10.12.10.12.    Komentovaná prohlídka výstavy A. Kubáta přednáška Zámek 

17.12.17.12.17.12.17.12.    Vánoční setkání ornitologů přednáška ORNIS 

20.12.20.12.20.12.20.12.    Vánoční strom pro ptactvo workshop ORNIS 

    


