
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:
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:
16. 2.

Akce pro veřejnost:
3. 2.

5. 2.

11. a 12. 2.

17. 2.
  

 

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
ÚNOR 2022

HRAD HELFŠTÝN

Hrad Helfštýn je v měsíci únoru pro veřejnost uzavřen.

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

 Tvořivé středy v muzeu: sněženky a bledule
Tvořivá dílna pro celou rodinu – budeme vyrábět první jarní květiny z plsti a dalších materiálů.
Od 15 do 17 hodin, přerovský zámek (Horní náměstí 1, Přerov). Vstupné 20 Kč.

Výstava a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti na téma „Ovoce plné vitamínů“
Výstava prací ve výloze Galerie pasáž.

Krmit či nekrmit?
Ornitologická exkurze kolem řeky Bečvy a Laguny s Martinem Vymazalem ke Dni mokřadů, nejen o krmení vodních ptáků ve městě.
Sraz v 9.30 u přerovské Sokolovny.

Jarní swap – výměnný bazárek oblečení
Darujte své nepotřebné kvalitní oblečení a přijďte si vybrat nové, které potřebujete.
Pátek 17–19 hod, sobota 9–12 hodin, Korvínský dům, Horní náměstí 31 v Přerově. Vstupné 30 Kč.

Valašsko z lufta
Cestovatelská přednáška Jana Husáka o přírodě a zajímavostech valašského regionu, úžasné záběry krajiny a míst z dronu.
Od 17 hodin, Korvínský dům, Horní náměstí 31 v Přerově. Vstupné 20 Kč. 
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