
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 12. 8. do 6. 11. 2022
od 1. 9. do 24. 11. 2022
od 29. 11. 2022 do 8. 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.
                                                  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.

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY na edukační program k výstavě Vánoce na zámku. Tradiční povídání o tradicích a zvycích, prohlídka výstavy a výtvarná dílna – zdobení
skleněných baněk. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Délka 60 minut, cena 65 Kč/žák. Vždy út–pá, začátek v 8.30 nebo v 10.00 hodin. Odpolední termíny dle individuální dohody.
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. 11.

16. 11.

27. 11.

Akce pro veřejnost:
1. 11. 2022

25. a 26. 11. 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
LISTOPAD 2022

HRAD HELFŠTÝN

Otevírací doba v  měsíci listopadu: 
1.–4. 11. 2022 ZAVŘENO. Od 5. 11. do 27. 11. 2022 hrad otevřen veřejností pouze o víkendech, 9–16 hodin.
Mimořádně hrad otevře své brány také ve čtvrtek a pátek 17. a 18. 11. 2022 u příležitosti státního svátku.

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

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.
Vánoce na zámku. Tradiční výstava betlému Bedřicha Zbořila, tentokrát doplněno o sbírku plyšových medvídků Svatavy Ryparové.
Velký výstavní sál, kruhový sál a předsálí, přerovský zámek. Vstupné 50/25 Kč.

Všichni tvoří na nádvoří - ptačí krmítko
Výroba dřevěného krmítka. Přihlášky zasílejte do 28. 10. na  nebo volejte na 581 219 910.syrycanska@prerovmuzeum.cz
Od 15 hodin na nádvoří přerovského zámku. Vstupné 200 Kč za krmítko, pouze 1 kus pro přihlášenou rodinu nebo jednotlivce.
Swap zimního oblečení
 Výměnný bazárek zimních oděvů. Přineste na akci nepoužívané, zachovalé oblečení a odneste si jiné! Pátek 25. 11. od 16 do 19 hodin,
sobota 26. 11. od 9 do 12 hodin. V Korvínském domě (Horní náměstí 31, Přerov). Vstupné 30 Kč, vybrané oblečení je zdarma.

Dechové trio Jiřího Šlégla 
 Tradiční podzimní koncert vážné hudby v podání dechového tria Jiřího Šlégla. Od 19.00 hodin ve Slavnostní zámecké síni města Přerova,
vstupné dobrovolné. 
Tvoříme v muzeu – Ježci a ježečci  
Výtvarný workshop pro malé i velké. Výroba ježečků a podzimních dekorací z různých materiálů. Od 15.00 do 17.00 hodin v prostoru Vševědárny
v přerovském zámku. Všechen materiál bude připraven na místě. Vstupné 20 Kč. 
Vernisáž výstavy Vánoce na zámku 
Slavnostní zahájení vánoční výstavy. Vyřezávaný betlém Bedřicha Zbořila letos doplní stovky plyšových medvídků ze sbírky Svatavy Ryparové.
Od 17.30 hodin, Velký výstavní sál přerovského zámku (Horní náměstí 1). Vstup zdarma.
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