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Program akcí Muzea Komenského v Přerově, p.o. na říjen 2009 
Přerovský zámek, Korvínský dům, Ornitologická stanice (ORNIS), hrad Helfštýn 
 
 
PŘEROVSKÝ ZÁMEK 
 
Otevírací doba: 
Út - Pá 8 - 17 hod. 
So - Ne 9 - 17 hod. 
 
28. 10. Státní svátek – otevřeno: 8:30 – 17:00   
Vstup zdarma. Prohlídky s průvodcem v 9, 10, 11, 12:30, 13, 14, 15 a 15:30 hod. 
   
Stálé expozice:  
Rekonstrukce historických školních tříd 
Jan Blahoslav 
Jan Amos Komenský 
Archeologie Přerovska 
Entomologie 
Mineralogie 
Národopis Hané a Záhoří 
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Historie odboje na Přerovsku 1914 - 1989   
 
Výstavy: 
11. 9. – 1. 11. Jaroslav Štěpánek – výstava obrazů (Chodba 2. patro) 
18. 9. – 31. 12. Archeologie na hradě Helfštýně (Velký výstavní sál, vernisáž 17. 9. v 17 
hodin)          
18. 9. – 25. 10. Zamezte přílišnému čtení! Z historie školních knihoven (Malý výstavní sál) 
2. 10. – 22. 11. Konec vlády jedné strany! Aneb 20 let od listopadových událostí roku 
1989 (Historický sál) 
    
Akce: 
9. 10. Koncert klasického komorního tria - Slavnostní zámecká síň přerovského zámku 
v 19:00 hodin. Vstupné dobrovolné. 
27. 10. Zlatý věk Přerova aneb Mezi zubrem a lvem -noční prohlídky muzea. 
Harmonogram prohlídek: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00. 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00. Maximální počet 45 návštěvníků ve skupině. Cena vstupenek je 
60 Kč dospělí a 30 Kč děti, studenti a důchodci. Předprodej vstupenek v pokladně zámku 
bude zahájen 13. října denně mimo pondělí od 9:00 do 16:00 až do vyprodání. 
 
KORVÍNSKÝ D ŮM, Horní náměstí č. 31  
Muzejní úterky (cyklus přednášek, začátky vždy v 17:00 hodin):  
 
6. 10. Ondřej Sekora a jeho umělecká tvorba (Mgr. Jarmila Klímová). 
13. 10. Archeologie na hradě Helfštýně (Mgr. Aleš Drechsler, Bc. Jan Mikulík, Mgr. 
Zdeněk Schenk). 
20. 10. Výtvarník a publicista Jan Chmelař (Oldřich Fiala). 
27. 10. Zajímavosti z kroniky Kokor (Ing. Alois Košťálek). 
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ORNITOLOGICKÁ STANICE   
 
Otevírací doba: 
Po – Pá 8 – 16 hod. 
So – Ne 9 – 17 hod.   
jindy po domluvě        
       
28. 10. Státní svátek – otevřeno: 8 -16 hod. 
 
Stálé expozice:   
Ptáci České republiky 
Ptačí lípa 
Ptačí zahrada Františka Gintra 
 
Výstavy: 
1. 5. – 1. 11. Nástrahy, pasti a železa na škodnou  Šokující výstava o lidské krutosti.  
1. 9. – 31. 12. Člověk a krajina Výstava fotografií amatérských a začínajících fotografů, 
zachycující  krajinu Valašska a její proměny. 
 
Akce: 
20. 10. Den stromů – prohlídka parku Michalov s průvodcem. Procházka parkem 
s vyprávěním o zajímavostech ze života zelených velikánů a o historii slavení Dne stromů. 
Odchod v 15:30 hodin od budovy ORNIS, možnost přidat se v průběhu prohlídky. Akce je 
realizována za finanční podpory Statutárního města Přerova. 
 
Výukové programy pro školy, kroužky a jiné zájmové skupiny: 
Nástrahy, pasti a železa na škodnou – 1. 5. – 1. 11. pozitivně hravou formou seznamuje děti 
s možnostmi pomoci zraněným a zesláblým ptákům a dalším zvířatům. 
Ptáci – vše ze života ptáků 
Vodní ptáci  - o ptácích kolem vody a na vodě 
Stromy – výukový program pro mateřské, základní a střední školy v areálu parku Michalov. 
Informace a přihlášky v ORNIS, tel. 581 219 910, e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz  
 
Ekoporadna - poskytování informací z oblasti životního prostředí 
   pondělí až pátek 8 - 16 hodin 
 
 
HRAD HELFŠTÝN 
 
Otevírací doba:  
Út – Ne 9 – 17 hod. 
 
28. 10. Státní svátek – otevřeno: 9 – 17 hod. 
Vstup do hradu po celý den zdarma.  
  
Stálé expozice:  
Expozice uměleckého kovářství 
Expozice historické mincovny 
 
Výstavy: 
12. 9. – 28. 10. Tvorba absolventů SUPŠ v Turnově (Tvorba studentů prof. ak. soch.              
A. Zetové – absolventi SUPŠ v letech 1976 – 1987). Vernisáž v 15:00 hodin v Galerii na 2.  
nádvoří. 
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PAMÁTNÍK LOVC Ů MAMUT Ů 
 
Otevírací doba:       
Út, Čt, So  10 – 12 a 13 - 15 hod. 
V ostatní dny po předchozí domluvě na tel. 581 211 739 (ZŠ J. A. Komenského 
v Předmostí) 
 
Památník lovců mamutů, který byl slavnostně otevřen v říjnu 2006, se nachází na proslulé 
archeologické lokalitě v Předmostí u Přerova, jedné z nejvýznamnějších stanic lovců 
mladšího paleolitu, náležící nejrozvinutější kultuře té doby - tzv. pavlovienu (30 000 až 25 
000 let před dneškem).  
Budova památníku je zastřešenou prezentací odkryté autentické archeologické situace při 
severozápadním nároží starého hřbitova v Předmostí, který ještě stále chrání původní úroveň 
terénu v okolí bývalého vápencového návrší Skalky, které bylo ve druhé polovině 19. a prvé 
půli 20. století spolu se sprašemi (cihlářskými hlínami) bohužel průmyslově odtěženo.  
Památník lovců mamutů je tedy jedním z posledních míst, kde jsou kulturní vrstvy s 
unikátními nálezy pozůstatků zvířat poslední doby ledové i s doklady lidského loveckého 
osídlení z období starší doby kamenné – paleolitu dochovány až do dnešních dnů.  
 
Akce: 
3. 10. Po stopách mamutů ………pořádaná ZŠ J.A.Komenského Přerov - Předmostí 
 


