
PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ  

NA BŘEZEN 2016 
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: 

Út - Pá 8 – 17 hod. 

So - Ne 9 – 12 a 13 – 17 hod. 

 

Stálé expozice:  

Rekonstrukce historických školních tříd 

Jan Amos Komenský 

Archeologie Přerovska 

Entomologie 

Mineralogie 

Národopis Hané a Záhoří 

Tajemství tónu zvonu  

Veduty Přerova a vyhlídka z věže  

  

Výstavy: 

do 3. 4. Nejen přerovský Antonín Kubát. Kaple přerovského zámku. Vstupné 30/15 Kč. 

od 23. 3. do 9. 10. Z koupelen a ložnic aneb O čem se nemluví. Velký výstavní sál a kruhový sál přerovského zámku. Vstupné 60/30 Kč 

Vernisáž výstavy proběhne 22. 3. v 17.00 v prostorách přerovského zámku.  

 

Akce: 

10. 3. od 17.00 Přerov na historických pohlednicích. Uměleckohistorická přednáška Mgr. Petra Sehnálka. Korvínský dům. Jednotné vstupné 10 Kč. 

19. 3. od 17.00 Detektorová prospekce. Uměleckohistorická přednáška Mgr. Aleše Drechslera. Korvínský dům. Jednotné vstupné 10 Kč. 

 

Muzejní edukace pro veřejnost a zájmové skupiny: 

Dlouhodobě nabízené animační programy ve stálých expozicích: 

Expozice archeologie – „Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem“ 

Expozice archeologie – „Pohled na pravěkého člověka“ (speciálně pro střední školy) 

Expozice mineralogie – „Dobrodružná výprava za lesklými kamínky“ 

Expozice entomologie – „Příběhy ze života hmyzích kamarádů“ 

Expozice hanáckého kroje – „Lidové zvyky na Hané“ 

Hra na muzeum… Jan Amos Komenský 

Veselé příběhy ze staré školy 

Od metličky k rákosce – poučně žertovné posezení ve školních škamnech 

Pohádkové povídání o tajemstvích přerovského zámku (pro mateřské a základní školy)  

Dobrodružné bádání o tajemstvích přerovského zámku (pro střední školy) 

Kam zmizela Filoména aneb Vyčůrat, pomodlit a spát! (pro mateřské, základní školy a střední školy) 

 

Kontakt na tel. 581 250 531 – pokladna muzea 

 

 

ORNITOLOGICKÁ STANICE    

Otevírací doba: 

Po  - Pá 8  - 16 hod. 

Jindy po domluvě 

      

Stálé expozice:   

Ptáci České republiky 

Ptačí zahrada Františka Gintra 

 

Výstavy: 

od 4. 2. Rozkvetlá zahrada. Výstava prací účastníků výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu pro děti Přerovska na téma Rozkvetlá zahrada. V otvírací době 

ORNIS, malý výstavní sál, vstup zdarma. 

 

Akce: 

17. 3. Soví noc. Vyprávění o sovách a jejich životě, ukázky živých handicapovaných sov, „houkání“ v parku Michalov. Od 16.30 hodin v budově ORNIS a následně 

v parku, jednotné vstupné 30 Kč. 

18. 3. Tisk na světlý textil - výtvarná dílna. Barvami na textil pomocí šablon a tiskátek ozdobíte vlastní trička, polštářky, zástěry nebo tašky, které si donesete. Mož-

no zakoupit i na místě. Od 16 do 19 hodin v budově ORNIS. Vstupné 250 Kč, v ceně barvy a používaný materiál, malé občerstvení. Přihlášky na tel. 581 219 910 

kl12 nebo na kosturova@prerovmuzeum.cz 

19. 3. Prohlídka parku Michalov. Prohlídka parku s průvodcem, nahlédnutí do historie a ukázky zajímavých dřevin. Odchod od budovy ORNIS v 9.30 hodin, vstup-

né 10 Kč. 

 

Výukové programy pro školy, kroužky a jiné zájmové skupiny: 
Sovy do škol – zajímavosti o sovách 

Ptáci – vše ze života ptáků 

Jarní – o hnízdění, o ptačích budkách, výroba budek 

Stromy – o stromech mezi stromy parku Michalov 

Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně v ORNIS. 

Informace o programech na www.ornis.cz 

 

Ekoporadna – poskytování informací z oblasti životního prostředí. Pondělí až pátek 8 - 16 hodin 

Mykologická poradna – pondělí až pátek 8 - 16 hodin 

 

 

HRAD HELFŠTÝN 

Otevírací doba v měsíci březnu (od 5. 3.): 

So – Ne 9 – 16 

28. 3. Velikonoční pondělí 9 – 17 

 

Akce: 

26. 3. – 28. 3. Velikonoce na hradě. Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům. Ukázky různých řemesel a velikonočních technik: zdobení kras-

lic, vyšívání, paličkování v ateliéru tzv. H-studia.  Více na: www.helfstyn.cz 

 

 

 

Více informací: 

Mgr. Petra Holcová 

tel. 581 215 052, e-mail: info@prerovmuzeum.cz, www.prerovmuzeum.cz 
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