
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

Sváteční otevírací doba:
24.–26. 12. 2022                ZAVŘENO
27. 12.–30. 12. 2022          otevřeno 8–17 hodin
31. 12. 2022 – 2. 1. 2023   ZAVŘENO

Výstavy:
od 14. 10. 2022 do 8. 1. 2023
od 29. 11. 2022 do 8. 1. 2023 

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 
                                                   Vánoce na zámku. Kapacita programu se zdobením skleněných baněk je pro školy již plně obsazena. Nabízíme však 2. variantu: výroba svíček
                                                   z voskových plátů (40 Kč/žák). Kapacitu a volné termíny si prosím ověřte telefonicky.

V případě zájmu volejte na tel. 581 250 531 (pokladna muzea) nebo 724 947 541 (muzejní pedagožka, po–pá). Další informace najdete na:                      https://prerovmuzeum.cz/pro-skoly

Akce pro veřejnost:
10.–11. 12.

14. 12.

Akce pro veřejnost:
15. 12. 

18. 12.

21. 12.

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
PROSINEC 2022

HRAD HELFŠTÝN

Otevírací doba v  prosinci: 
V prosinci je Hrad Helfštýn veřejnosti uzavřen. Těšíme se na Vás v roce 2023.

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

Starožitné hodiny. Výstava starožitných hodin ze sbírky Muzea Komenského v Přerově. Galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou. Vstup zdarma.
Vánoce na zámku s medvědy. Tradiční výstava betlému Bedřicha Zbořila, letos s plyšovými medvědy Svatavy Ryparové.
2. patro přerovského zámku. Vstupné 50/25 Kč. Kapacitu výstavy si zejména v dopoledních hodinách ověřujte telefonicky: 581 250 531

Hvězda betlémská. Přednáška astronoma Karla Trutnovského o tom, kde se vzala vánoční hvězda. Od 17 hodin v Korvínském domě,
Horní náměstí 31 v Přerově.  Vstupné 10 Kč.

Vánoční strom pro ptactvo. Přineste ptákům něco do krmítka a potkejte přátele. Svařené víno pro dospělé a sladkosti pro děti.
Od 15 do 17 hodin u krmítka vedle hudebního altánu v parku Michalov.

Svátek světla. Oslava světla při zimním slunovratu. Přineste si lodičky ze skořápek ořechů a pusťte je po řece. 
 Od 17 hodin, sraz na molu u loděnice. 

Malování skleněných baněk
 Výtvarný workshop pro celou rodinu – malování baněk od výrobního družstva Slezská tvorba. Sobota i neděle od 9.00 do 16.30, Horní náměstí 1, Přerov.
Vstupné 65 Kč/osoba. Pouze do vyprodání zásob, kapacita dílny je omezena! Doporučujeme rezervaci na tel.: 581 250 531.

Tvoříme v muzeu – vánoční balení dárků  
Výtvarný workshop na vánoční téma nejen pro dospělé. Výroba originálních obalů na vánoční dárky v podobě papírové tašky nebo balicího papíru.
Od 15.00 do 17.00 hodin v prostoru Vševědárny v přerovském zámku. Všechen materiál bude připraven na místě. Vstupné 20 Kč. 
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