
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 18. 9. 2022
od 12. 8. do 6. 11. 2022
od 1. 9. do 24. 11. 2022
od 9. 9. do 30. 10. 2022

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 
Aktuální nabídku a volné termíny si prosím ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 (pokladna muzea) nebo na                      https://prerovmuzeum.cz/po-skoly

Akce pro veřejnost:
8. 9.

11. 9.

11. 9.

21. 9. 

Akce pro veřejnost:
10. a 11. 9. 2022

16. a 17. 9. 2022

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
ZÁŘÍ 2022

HRAD HELFŠTÝN

Otevírací doba v  měsíci září: 
1. 9. do 30. 9. 2022 – otevřeno denně kromě pondělí, 9–17 hodin.

Výstavy:
od 12. 6. do 25. 9. 2022 

od  1. 5. do  9. 10. 2022

Akce pro veřejnost:
10. 9.

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.

Stánek ekoporadny na Okresní zahrádkářské výstavě. Poradna k přírodním zahradám a Semínkovna zdarma.
Oba dny 9.00–17:00 hodin, Sokolovna v Oseku nad Bečvou.

Podzimní SWAP.  Výměnný bazárek. Přineste na akci čisté, nepoškozené podzimní oblečení, které nepotřebujete, a odneste si jiné!
Pátek 16. 9. od 16.00 do 19.00 hodin, sobota 17. 9. od 9.00 do 12.00 hodin. Korvínský dům, Horní náměstí 31 v Přerově. Vstupné 30 Kč, oblečení zdarma.

 

Vernisáž výstavy KDO? JAK! aneb Komenský kam se podíváš! Slavnostní zahájení výstavy výtvarných prací studentů SPŠS v Lipníku nad Bečvou.
 Od 17.00 hodin ve Slavnostní síni města Přerova (Horní náměstí 1). Vstup zdarma.

Volné vstupy – Přerovský zámek. Komentované prohlídky stálých expozic zdarma u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.
V rámci prohlídek bude možné také zdarma zhlédnout výstavu „KDO? JAK! aneb Komenský všude kam se podíváš!
Prohlídky proběhnou v časech: 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00 hodin.

Korvínský dům – Síť dopisů. Otevření Korvínského domu pro veřejnost v rámci akce Přerovské dvorky k poctě 430. výročí narození J. A. Komenského.
Navštivte přízemí domu a jeho atrium, zhlédněte dvě kovové plastiky od Igora Kitzbergra nebo si vyzkoušejte své dovednosti v historické písařské dílně.
Korvínský dům (Horní náměstí 31, Přerov), 13–18 hodin.

Všichni tvoří na nádvoří.
Výtvarný workshop pod širým nebem pro malé i velké. Od 15.00 do 17.00 hodin na nádvoří přerovského zámku, vstupné 20 Kč.
Za špatného počasí proběhne v interiéru.
  

Poldi Habermann – sochy, obrazy. Monografická prezentace aktuálního díla sochaře pracujícího v kovu Poldi Habermanna.
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.

Palác žije hmatem
Speciální noční prohlídky spojené se zajímavým programem a dílnami. Těšit se můžete na ohňovou show, šermířské vystoupení i historický tanec.
Vstupné 300/150 Kč, děti do 6 let zdarma. Prohlídky budou probíhat od 19.00 do 23.00 hodinu se začátkem v každou celou hodinu.
Nutná rezervace na: helfstyn.rezervace@email.cz 

Vstup do hradu po celý den zdarma
Návštěvníci mohou během neděle 11. září hrad Helfštýn navštívit zcela zdarma v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Závěr sezóny Oldtimer clubu Helfštýn. Tradiční setkání členů klubu sběratelů historických vozidel Oldtimer Club Helfštýn
proběhne na hradě Helfštýně i v letošním roce. Více na: www.oldtimer-helfstyn.cz

Světový den architektury 2022
Speciální prohlídka hradu Helfštýna v rámci Světového dne architektury 2022. Nutná rezervace míst přes portál https://goout.net.

Noční Excalibur race
Vůbec první noční varianta extrémního závodu Excalibur race v areálu hradu Helfštýna! Noční závod bude předcházet 3. ročníku tradičního
Excalibur race, který proběhne 1. října. Více informací a přihlášky na: http://excaliburrace.cz/nocni-helfstyn.html 

11. 9.

25. 9.

30. 9.

30. 9.
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