
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   1. 3. do 29. 5. 2022
od 24. 3. do 22. 4. 2022
od 25. 3. do 29. 5. 2022
od 25. 3. do 26. 6. 2022
od   8. 4. do 24. 7. 2022

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 

NOVINKA!                              JÍDLO: HRAVĚ ZDRAVĚ. Poučný, ale i zábavný program pro všechny, kteří se chtějí naučit zásady zdravého jídelníčku.
                                                  Vhodné zejména pro žáky MŠ a ZŠ. 60 minut, 40 Kč/žák.  
NOVINKA!                             MAPUJ S KOMENSKÝM. Děti se seznámí se základními kartografickými pojmy a pokusí se vytvořit vlastní mapu.

 Za dobrého počasí probíhá v exteriéru.                                                   Vhodné zejména pro žáky ZŠ a SŠ. 75 minut, 40 Kč/žák.
NOVINKA!                             PŘEROVEM PO STOPÁCH KOMENSKÉHO. Vlastivědná procházka Přerovem pro školy s řadou hravých úkolů.

                                                   Vhodné zejména pro žáky ZŠ a SŠ. Až 120 minut, 20 Kč/žák.

Aktuální nabídku edukačních programů si ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 (pokladna muzea) nebo na https://prerovmuzeum.cz/po-skoly

Akce pro veřejnost:
7. 4.

12. 4.

20. 4.

24. 4. 

26. 4.

Akce pro veřejnost:
1. 4.

2. 4.

22. 4.

30. 4.

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

  

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

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 nebo na FB.

ORNIS

PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
DUBEN 2022

HRAD HELFŠTÝN

Otevírací doba v  dubnu: 
1. 4. do 30. 4. 2022 – otevřeno denně kromě pondělí, 9–17 hodin.
Podrobné informace o hradu a připravovaných akcích najdete na https://helfstyn.cz/
 

Výstavy:
od   9. 4. do 22. 5. 2022
od 30. 4. do 9. 10. 2022
Vstupné na výstavy je v ceně vstupného na hrad.

Akce pro veřejnost 
9. 4.

15.–18. 4.

24. 4.

30. 4.  

30. 4. 

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

Čtvero ročních období – JARO. Výstava školních obrazů. Chodba ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč. 
Jarní zastávky s Komenským. Ve spolupráci s Výstavní síní Pasáž v Přerově. Výstava výtvarných prací na autobusových zastávkách v Přerově. 
Cesta světla očima dětí. Výstava prací studentů ZUŠ B. Kozánka Přerov. Historický sál, vstupné 20/10 Kč.
Kartograf Jan Amos Komenský. Výstava unikátní sbírky Komenského map Moravy. Kaple přerovského zámku, vstupné 40/20 Kč.
Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana. Výstava sdružení výtvarníků Paleoart – Art and science. Velký výstavní sál, vstupné 60/30 Kč. 

Den ptactva – Pasáž v Přerově
První den oživení prostoru papírovými ptáčky jako oslava Dne ptactva. Volně přístupné, do odvolání. 
Den ptactva – Dobrčický les
Vycházka do přírody s pozorováním ptáků a dalších krás jarní přírody. Sraz v 8.15 hodin na autobusové zastávce u restaurace v Dobrčicích.
Za deště se nekoná. 
Den Země. Program v parku u majáku v Bezručově ulici:
15.30 Jan Husák – Bečva v ohrožení – komentovaná prohlídka výstavy o nedávné otravě Bečvy a o dalších hrozbách pro řeku;
17.00 Martin Rulík – Živá Bečva? – představení řeky Bečvy pohledem hydrobiologa;
Malované ryby ve vlnách parku od žáků výtvarného oboru ZUŠ B. Kozánka v Přerově a další program.
Za deště se koná v Korvínském domě na Horním náměstí č. p. 31 v Přerově.
Vítání ptačího zpěvu – Hostýnské vrchy
Ranní procházka za hlasy ptáků z Hostýna přes Slavkov do Bystřice pod Hostýnem s ornitologem Martinem Vymazalem.
Ukončení asi ve 13 hodin, za deště se nekoná.  Sraz v 8 hodin na autobusové zastávce na Hostýně.

Vernisáž výstavy Cesty do Pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana.
 Slavnostní zahájení výstavy výtvarníků skupiny PAS (Paleoart – Art and science). Od 17.00 hodin ve Slavnostní síni města Přerova (Horní náměstí 1). 
Vystoupí kytarové oddělení ZUŠ B. Kozánka pod vedením Mgr. P. Vařáka. Vstupné zdarma.
 
Komentovaná prohlídka výstavy Kartograf J. A. Komenský.
 Prohlídka výstavy s komentářem kurátorky a komenioložky Mgr. Heleny Kovářové. Od 17.00, kaple přerovského zámku (Horní náměstí 1).

Tvoříme v muzeu: Cesta jídla. 
Výtvarná dílna pro malé i velké na téma zdravá strava – u příležitosti Dne Země. Povídání o putování potravin z místa vzniku až na náš stůl, 
zábavné úkoly, výroba razítek, vznik kolektivního díla. Od 15.00 do 17.00 hodin, přerovský zámek (Horní náměstí 1). Vstupné 20 Kč.

Olditem Club Helfštýn na zámku.
Od 9.00 do 11.00 hodin ukázka historických motocyklů na nádvoří přerovského zámku. Vstup zdarma.

Komentovaná prohlídka výstavy Cesty do Pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
Prohlídka výstavy s komentářem autorů. Od 17.00, velký výstavní sál přerovského zámku (Horní náměstí 1). *změna termínu vyhrazena

Jan Šablický: Prosby o věčnost. H-studio na třetím nádvoří. 
40 let Hefaistonu. Hradní galerie na druhém nádvoří. 

Vernisáž výstavy Prosby o věčnost 
Výstava fotografií, montáží a koláží soch a kamenických artefaktů autora Jana Šablického.
Vernisáž začne ve 14.00 hodin vystoupením kapely Blue Apple. H-studio na třetím nádvoří.
Velikonoce na hradě
Bohatý doprovodný program k velikonočním svátkům na hradě Helfštýně. Jarmark více než dvou desítek řemeslníků, výtvarné dílny a soutěže pro děti,
ukázka kovářského řemesla a mnoho dalšího. O víkendu vystoupení cimbálových hudebních souborů.
Vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč; děti do 6 let zdarma. Podrobné informace o akcích: https://helfstyn.cz/akce-na-hrade-helfstyn 
Jarní jízda zručnosti Oldtimer Clubu Helfštýn 
Přehlídka auto a moto veteránů. Více na: www.oldtimer-helfstyn.cz 
Vernisáž výstavy 40 let Hefaistonu
Ohlédnutí za čtyřmi dekádami mezinárodního setkávání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn. Výstava nejzdařilejších exponátů, plakátů, publikací,
pamětních triček a mnoho dalšího. Od 15.00 hodin, zahájí kapela Hope Astronaut. Výstava je k vidění do 9. 10. 2022.
Noční prohlídky hradu – Palác žije čichem
Speciální noční prohlídky hradu včetně znovu zpřístupněného renesančního paláce. Pražení kávy, ukázky kovářského řemesla
a další doprovodný program. Akce začíná v 18.00 koncertem české písničkářky Amelie Siba.
Noční prohlídky od 19.00 do 23.00 hodin vždy v každou celou hodinu. Rezervace míst na noční prohlídce není nutná.
Platba na pokladně hradu v den konání. Vstupné: plné 200 Kč, snížené 100 Kč, děti do 6 let zdarma.
Více informací: https://helfstyn.cz/akce-na-hrade-helfstyn 
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