
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 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! Od                       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! Od 29. 3. 2022    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! Od 29. 3. 2022    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:

8. 5.

18. 5.

18. 5.

27. 5.

27. 5.

Akce pro veřejnost:
1. 5.

14. 5.

20. a 21. 5.

  
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
KVĚTEN 2022

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v  měsíci květnu: 
1. 5. do 30. 5. 2022 – otevřeno denně kromě pondělí, 9–18 hodin.

Výstavy:
od   9. 4. do 22. 5. 2022

od 30. 4. do 9. 10. 2022

Akce pro veřejnost:
7. 5.

7. 5.

18. 5.

21.–22. 5.

28. 5.

Podrobné informace o hradu a připravovaných akcích najdete na https://helfstyn.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

Čtvero ročních období – JARO. Výstava školních obrazů. Chodba ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč. 
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 60/30Kč.

Vítání ptačího zpěvu – Záhlinice . Procházka soustavou Záhlinických rybníků a návštěva lužního lesa Filena. 
Pozorování ptáků a dalších živočichů a rostlin, ukázka kroužkování ptáků. Sraz v 8:15 před hospodou U Čápa v Záhlinicích, ukončení asi ve 14:00.

Férová snídaně. Od 8 hodin společná snídaně na louce v Michalově. Přineste si snídani z regionálních nebo fair trade produktů. 

Letní swap – výměnný bazar oblečení. Nabídněte a přineste letní oblečení, které už nenosíte, od 16. do 18. 5. na ORNIS nebo až na akci.
Cokoliv se vám bude hodit, si naopak zdarma odnesete. Jen to, co byste nabídli svým nejlepším přátelům!
20. 5. od 16 do 19 hodin, 21. 5. od 9 do 12 hodin, Korvínský dům, Horní náměstí čp. 31 v Přerově. Vstupné 30 Kč. 

Svátek matek v muzeu. Výtvarná dílna pro malé i velké na nádvoří přerovského zámku. Výroba dárečků pro maminky: přáníčka a odlévaná srdíčka.
Od 13 do 17 hodin. Za špatného počasí proběhne v interiéru. Vstupné 20 Kč.

Mezinárodní den muzeí. Komentované prohlídky stálých expozic Muzea Komenského v Přerově.
Začátek prohlídek proběhne v časech 9.00, 11.30, 13.30 a 15.00 hodin. Vstup zdarma.

Všichni tvoří na nádvoří. Výtvarná dílna u příležitosti Mezinárodního dne muzeí – práce s keramickou hlínou bez výpalu - zápichy do květináče.
V případě nepříznivého počasí proběhne v interiéru. Od 15.00 do 17.00 hodin, vstupné 20 Kč.

Muzejní noc s Komenským. Komentované prohlídky výstav, oživená expozice třídy ze 17. století, divadelní představení,
fotokoutek, soutěže a kvízy pro děti, výtvarná dílna a další bohatý program. Od 18:00 do 23:00 hodin. Vstupné 60/30 Kč.

Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa. V rámci Muzejní noci s Komenským proběhne představení jednoho herce na motivy Komenského díla
Labyrint světa a ráj srdce. Od 20:00 hodin na nádvoří přerovského zámku (za nepříznivého počasí ve Slavnostní síni města Přerova).
Podrobnosti budou upřesněny na  https://prerovmuzeum.cz/

1. 3. 2022

Jan Šablický: Prosby o věčnost. H-studio na třetím nádvoří. Vstupné je součástí vstupného na hrad.

40 let Hefaistonu. Hradní galerie na druhém nádvoří. Vstupné je součástí vstupného na hrad.

Author Šela Marathon. 22. ročník maratonu horských kol v terénech Moravské brány. Trasy MTB: A 79 km, B 51 km, C 37 km a D 23 km.
Podrobné informace na: www.selasport.cz. Během akce proběhne koncert kapely Fleret přímo v areálu hradu.

Dětský Author Šela Marathon.
Již tradiční závod horských kol pro děti a mládež. Během letošního 22. ročníku pojedou nově závody na louce také děti od 11 do 12 let,
vyvrcholením je závod odrážedel. Podrobné informace na: www.selasport.cz

Mezinárodní den muzeí.
Vstup do hradu po celý den zdarma k mezinárodnímu dni muzeí.

XII. Ročník festivalu vojenské historie.
Od 10 do 18 hodin; přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Show living history, divadlo, tanečnice, kejklíři
a hrad proměněný ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea. Podrobnosti na: https://festivalhelfstyn.cz/ 

Speciální noční prohlídky/palác žije sluchem. Další z cyklu speciálních nočních prohlídek s názvem Palác žije…. Bohatý doprovodný program
se zaměří tentokrát na sluch. Akce je zároveň propojena s celorepublikovou kampaní Celé Česko čte dětem, proto je vhodná především
pro rodiny s dětmi. Vstupné 300/150 Kč, děti do 6 let zdarma. Časy prohlídek: od 19.00 do 23.00 hodin, a to vždy v každou celou hodinu.
Nutná rezervace míst nejpozději do 21. 5. 2022 na helfstyn.rezervace@email.cz
Do e-mailu prosím uveďte název akce, Vaše jméno, počet míst k rezervaci (včetně dětí do 6 let se vstupem zdarma), čas prohlídky.
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