
Přerovský zámek, Korvínský dům, Ornitologická stanice (ORNIS), hrad Helfštýn
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin

Výstavy:
od 30. 7. do 31. 10. 2021
od 11. 5. do 31. 10. 2021
od 15. 7 do 28. 11. 2021

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 
Aktuální programovou nabídku najdete na https://prerovmuzeum.cz/po-skoly

Akce pro veřejnost:
5. 10.

19. 10.

22. 10.

26. 10.

Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce dlouhodobě uzavřena, provozní doba 9–15 hodin.
Informace o konání akcí ORNIS dle situace aktuálně ověřte na: https://ornis.cz

Akce pro veřejnost:
1. 10.

2. 10.

2.–9. 10.

9. 10.

14. 10.

15. 10.

20. 10.

20. 10.

Mykologická poradna pro nemoc do odvolání zrušena. 

Ekoporadna                                                                                pondělí až pátek       9–15 hodin 
 
Semínkovna – sdílená semínka zdarma – obchod Bez obalu, Čechova 947/25 v Přerově

  

Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu
Veduty Přerova a vyhlídka z věže

nebo na FB.

Mezi mraky: 110 let přerovského letectví. Generál Karel Janoušek a další… Velký výstavní sál. Vstupné 60/30 Kč
Gotické, renesanční a raně barokní kachle Přerovska. Kaple. Vstupné 40/20 Kč
Dopravní prostředky na prvorepublikových školních obrazech. Chodba ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč

Létání v Přerově II. Přednáška k výstavě „Mezi mraky: 110 let přerovského letectví. Generál Janoušek a další.“
Od 17.00 hodin v Korvínském domě, Horní náměstí 31, Přerově. Vstupné 10 Kč.

Všichni tvoří na nádvoří: Duchové a lucerničky. Výtvarná dílna pod širým nebem, za špatného počasí se program přestěhuje
do vnitřních prostor přerovského zámku. Od 14 do 17 hodin. Ke vstupence do muzea zdarma, jinak 20 Kč/osoba.
Více info na https://prerovmuzeum.cz/ 

Dechové trio Jiřího Šlégla.  Tradiční podzimní koncert vážné hudby v podání dechového tria Jiřího Šlégla.
Od 19.00 hodin ve Slavnostní zámecké síni města Přerova, vstupné dobrovolné.

180 let železnice v Přerově. Přednáška Mgr. Petra Sehnálka o počátcích železniční dopravy v Přerově.
Od 17.00 hodin v Korvínském domě, Horní náměstí 31, Přerov. Vstupné 10 Kč.
 

Mladý zahrádkář 2022. Okresní kolo vědomostní soutěže pro přihlášené děti základních škol.
Od 9 hodin mladší žáci, od 11 hodin starší žáci. Přednáškový sál ČZS, Jateční 882/26 v Přerově.

Ptačí festival – rybník Nesyt u Mikulova. Ornitologická exkurze s ukázkami vodních, mokřadních a rákosinových ptáků, jejich hlasy,
kroužkování, hry pro děti, burčák pro dospělé. Sraz v 8 hodin u váhovny naproti nádraží v Sedleci u Mikulova, doprava vlastní.

Život v bavlně. Výstavní celorepublikový happening v rámci Týdne důstojné práce o podmínkách pěstování bavlny.
Nádvoří přerovského zámku, během otvíracích hodin muzea. Vstupné zdarma.

Ptačí festival – Záhlinice. Procházka soustavou rybníků a přilehlým lužním lesem, pozorování ptáků a dalších živočichů a rostlin,
ukázka kroužkování. Sraz v 8:15 před hospodou U Čápa v Záhlinicích.

Čeho se dokážete zbavit dnes, neschovávejte na jindy. Přednáška Marcely Janské o tom, jak se může změnit náš život,
když zvolíme laskavou cestu minimalismu. Od 16.30 hodin v Korvínském domě, Horní náměstí 31 v Přerově. Vstupné 10 Kč.

Fusing – ryba ze spékaného skla. Výtvarná dílna s Veronikou Matlochovou. 
Přihlášky do 13. 10. na  syrycanska@prerovmuzeum.cz

ORNIS

nebo 581 219 910 12. Koná se při minimálním počtu 5 přihlášených.
Od 16 hodin v budově ORNIS, Bezručova 10 v Přerově. Vstupné 450 Kč.

Den stromů. Oslava stromů procházkou mezi nimi s trochou ponaučení. Akce pro ZŠ a MŠ i veřejnost – několik zastavení s úkoly, hrami a kvízy,
prohlídka zajímavých druhů stromů v parku Michalov. Od 9 do 14.30 hodin.  Přihlášky v ORNIS nebo BIOS, zdarma.

Den stromů: prohlídka parku Michalov. Prohlídka parku s průvodcem v rámci Dne stromů. 
Sraz v 16 hodin u restaurace Michalov. 

HRAD HELFŠTÝN
1.–31. 10. 2021 otevřeno denně mimo pondělí 9–17 hodin.
Podrobné informace o akcích, včetně časů prohlídek, najdete na https://.helfstyn.cz

Výstavy:
do 10. 10. 2021                Výstava Stein: Z doby smrtonosných dětí. Výstava představuje práce kombinující kov s jinými materiály, převážně se sklem a drahými kameny.
                                         Galerie II. nádvoří. Návštěva výstavy v rámci vstupného do hradu.

Akce pro veřejnost:
2. 10.                               

10. 10.

Změna programu vyhrazena.

Excalibur Race. Druhý ročník extrémního běžeckého závodu s překážkami v areálu Helfštýna i mimo něj.
Více na: www.excaliburrace.cz helfstyn.rezervace@email.cz 
 
Moravský zemský pohár v 3D lukostřelbě. Lukostřelecký klub Mrlínek pořádá závod ve střelbě na makety lovné zvěře
v areálu hradu Helfštýna i mimo něj. Více na: www.lkmrlinek.cz 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací o akcích Muzea Komenského v Přerově, p. o.: Mgr. Jana Trtíková, tel.: 581 201 929, mob.: 725 337 426, e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz

Podrobné informace o akcích, včetně časů prohlídek, najdete na www.helfstyn.cz
Změna programu vyhrazena.

V případě zájmu objednávejte telefonicky na tel. 581 250 531 - pokladna muzea.

PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
ŘÍJEN 2021
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