
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 24. 6. do 2. 10. 2022
od 12. 8. do 6. 11. 2022
od 1. 9. do 24. 11. 2022
od 9. 9. do 30. 10. 2022

Lipník nad Bečvou – Galerie Konírna
13. 10. 2022 – 9. 1. 2023

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny
NOVINKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:
             O královně Medunce. Povídání o životě včel s výrobou svíček nebo ozdob z voskových plátů. Vhodné i pro nejmenší děti z MŠ; 60 minut, 40 Kč/žák.
             Mapuj s Komenským! Program o tom, jak se vytvářely mapy v 17. století a jak se tvoří dnes. Hravá kombinace zeměpisu, matematiky i výtvarné výchovy.
             Vhodné pro žáky ZŠ i SŠ; 75 minut, 40 Kč/žák. Probíhá v exteriéru; v případě nepříznivého počasí je připravena i interiérová varianta.
             Jídlo: hravě zdravě. Program o zdravém stravování a kvalitě potravin. Vhodné pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ; 60 minut, 40 Kč/žák.
             Na požádání připravíme i variantu pro starší žáky.
             Muzejní ZVONOhraní. Hudební program plný nástrojů z tzv. Orffova instrumentáře. Vhodné pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ; 60 minut, 40 Kč/žák. 
Aktuální nabídku a volné termíny si prosím ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 (pokladna muzea) nebo na                      https://prerovmuzeum.cz/pro-skoly

Akce pro veřejnost:
11. 10.

19. 10

Akce pro veřejnost:
1.–8. 10.

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 zvonů
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
ŘÍJEN 2022

HRAD HELFŠTÝN

Otevírací doba v  měsíci říjnu: 
1. 10. až 31. 10. 2022 – otevřeno denně kromě pondělí, 9–17 hodin.

Výstavy: 
od  1. 5. do  9. 10. 2022

Akce pro veřejnost:
1. 10. 2022
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

Anna Sypěnová Němcová – Proč malovat? Výběr z díla přerovské malířky. Historický sál, vstupné 40/20 Kč.
Dagmar Havlíčková – Modlitby. Výstava obrazů olomoucké výtvarnice. Kaple přerovského zámku, vstupné 40/20 Kč.
Čtvero ročních období – PODZIM. Výstava školních obrazů. Chodba ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč.
KDO? JAK! aneb Komenský kam se podíváš! Práce studentů SPŠS v Lipníku n. B., Malý kruhový sál a předsálí. Součástí vstupného do stálých expozic.

Výstava na stromech - Kávová krize. Celorepublikový happening v rámci Týdne důstojné práce o podmínkách produkce kávy.
Hlavní osa parku Michalov v době otevření parku. 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.

Mladý zahrádkář 2023. Okresní kolo vědomostní soutěže pro přihlášené děti základních škol. Od 9 hodin mladší žáci, od 11 hodin starší žáci.
Korvínský dům, Horní náměstí 31 v Přerově.

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

Den stromů. Oslava stromů procházkou mezi nimi s trochou ponaučení. Akce pro ZŠ, MŠ i veřejnost - několik zastavení s úkoly, hrami a kvízy,
prohlídka zajímavých druhů stromů v parku Michalov. Od 9 do 14 hodin.  Přihlášky v ORNIS nebo BIOS.

Den stromů - prohlídka parku Michalov. Prohlídka parku s průvodcem. Sraz v 16 hodin u restaurace Michalov. 
 

 

Modlitby: setkání s autorkou
 Komentovaná prohlídka výstavy Modlitby s přednáškou. Komentář podá autorka psaných děl, olomoucká výtvarnice Dagmar Havlíčková.
Od 17.00 hodin, Kaple přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč.

Tvoříme v muzeu – tvoření (s) písmem
Výtvarný workshop pro malé i velké jako volná inspirace díly olomoucké výtvarnice Dagmar Havlíčkové. Hravé razítkování pro nejmenší.
Od 15.00 do 17.00 hodin v prostoru Vševědárny v přerovském zámku. Všechen materiál bude připraven na místě. Vstupné 20 Kč. 
  

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

 Excalibur race. Třetí ročník extrémního běžeckého závodu s překážkami v areálu Helfštýna i mimo něj. 
Více informací a přihlášky na: www.excaliburrace.cz
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20. 10.

20. 10.

1. 10.

7. 10.

8. 10.

Více informací o hradě Helfštýně najdete na: https://helfstyn.cz/ 

Starožitné hodiny ze sbírek Muzea Komenského v Přerově. Doplněno o putovní výstavu Znovuzrození pražského orloje.
Vstup zdarma. 
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