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

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
1.–3. 1. 2022  
od 4. 1. 2022   

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

Výstavy:
do 9. 1. 2022

do 27. 2. 2022

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 

Stálé edukační programy: 
NOVINKA! Expozice školní třídy ze 17. století – „Tváře J. A. Komenského“ (pro starší žáky a studenty SŠ).  
NOVINKA! Expozice mineralogie – „Zázraky neživé přírody“ (program vytvořený pro žáky I. stupně ZŠ). 
NOVINKA! Expozice zvonů – „Muzejní ZVONOhraní“ (program pro MŠ s aktivním zapojením žáků a využitím tzv. Orffova instrumentáře).

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

Akce pro veřejnost:
19. 1.

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:
15. 1.

21. 1.

22. 1.
  

 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
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu
Veduty Přerova a vyhlídka z věže

nebo na FB.

ORNIS

PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
LEDEN 2022

HRAD HELFŠTÝN
 HRAD HELFŠTÝN JE V LEDNU PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.

Podrobné informace o hradu a připravovaných akcích najdete na https://helfstyn.cz/
Změna programu vyhrazena.

8. 1.  

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

Vánoce na zámku. Kaple přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč.

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

 Tvoříme v muzeu: mrazivé vločky a zimní radovánky. 
Tvořivá dílna s nevšedními výtvarnými technikami. 15–17 hodin, přerovský zámek (Horní náměstí 1, Přerov). Vstupné 20 Kč.

Mezinárodní sčítání vodního ptactva – Tlumačov, Kvasice, Hulín.
Spolu se sčitately můžete vidět zajímavé zimní hosty z ptačí říše na Kvasické pískovně, v okolí řek Moravy a Rusavy, na Záhlinických rybnících
a na Hulínské pískovně. Sraz na vlakovém nádraží v Tlumačově v 8:15, ukončení asi v 16 hodin v Hulíně. Délka trasy 15 km. Průvodce Martin Vymazal.

Ukončení příjmu výtvarných prací do soutěže pro děti na téma „Ovoce plné vitamínů“.

Návštěva u přerovských bobrů.
Výprava za zimujícími bobry na malé Laguně. Odchod v 9.00 hodin od budovy ORNIS. Vstupné 20 Kč.
 

ZAVŘENO
OTEVŘENO dle běžné otevírací doby

Novoroční výšlap na hrad Helfštýn
Mimořádné otevření hradu od 8.00 do 15.00 hodin. Informace o průběhu akce budou upřesněny na https://helfstyn.cz/
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