PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
ČERVENEC 2022
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 1. 6. do 30. 8. 2022
od 8. 4. do 24. 7. 2022
od 24. 6. do 18. 9. 2022

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

Čtvero ročních období – LÉTO. Výstava školních obrazů. Chodba ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč.
Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana. Výstava sdružení výtvarníků Paleoart – Art and science. Velký výstavní sál, vstupné 60/30Kč.
Anna Sypěnová Němcová – Proč malovat? Výběr z díla přerovské malířky. Historický sál, vstupné 40/20 Kč.

Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny:
I během letních prázdnin nabízíme možnost edukačních programů pro organizované skupiny (např. příměstské tábory).
Aktuální nabídku edukačních programů si ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 (pokladna muzea) nebo na https://prerovmuzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost:
20. 7.

Všichni tvoří na nádvoří – Hurá do pravěku. Výtvarná dílna s dinosaury a dalšími prehistorickými zvířaty.
Rozloučení s výstavou Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana pro malé i velké.
Od 15.00 do 17.00 hodin, nádvoří přerovského zámku, vstupné 20 Kč. Za špatného počasí proběhne v interiéru.

ORNIS
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.
Výstavy:
od 1. 7. do 31. 8. 2022
Akce pro veřejnost:
9. 7.

Strom roku. Putovní výstava stromů z ﬁnále soutěže Strom roku 2021. Skleník v parku Michalov, v otevírací době skleníku.
Za nejkrásnějším ptákem Evropy na Malou Lipovou. Ornitologická exkurze. Sraz v 7.45 hodin u kostela v Rokytnici u Přerova.

Ekoporadna
pondělí až pátek
9–15 hodin
Semínkovna – sdílená semínka zdarma – obchod Bez obalu, Čechova 947/25, Přerov

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v měsíci červenci:
1. 7. do 31. 7. 2022 – otevřeno denně kromě pondělí, 9–18 hodin.
Výstavy:
od 11. 6. do 7. 8. 2022
od 30. 4. do 9. 10. 2022

Akce pro veřejnost:
5. a 6. 7.

Poldi Habermann – sochy, obrazy. Monograﬁcká prezentace aktuálního díla sochaře pracujícího v kovu Poldi Habermanna.
H-studio na třetím nádvoří. Vstupné je součástí vstupného na hrad.
40 let Hefaistonu. Hradní galerie na druhém nádvoří. Vstupné je součástí vstupného na hrad.

Helfštýnská pouť. Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm. Dílny a workshopy pro malé i velké
pod taktovkou Studia Bez kliky. Vstupné 150/80 Kč, děti do 6 let zdarma.

16. 7.

Palác žije chutí. Zážitkové prohlídky hradu Helfštýn s ochutnávkou vín a dalším bohatým programem. Jako hudební host vystoupí
cimbálová muzika Rubáš. Jednotné vstupné 500 Kč (v ceně je prohlídka hradu, 6 vzorků vín s výkladem, občerstvení a doprovodný program).
Prohlídky probíhají od 18.00 do 23.00 hodin, se začátkem v každou celou hodinu.
Nutná rezervace na helfstyn.rezervace@email.cz nejpozději do 9. 7. 2022

30. 7

Palác žije zrakem. Speciální noční prohlídky završené videomappingem na fasády obnoveného torza paláce.
Prohlídky probíhají od 21.00 do 00.00 hodin, se začátkem v každou celou hodinu. Vstupné 300/200 Kč, děti do 6 let zdarma.
Nutná rezervace helfstyn.rezervace@email.cz nejpozději do 23. 7. 2022

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

