PROGRAM AKCÍ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
ČERVEN 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 25. 3. do 26. 6. 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.
Kartograf Jan Amos Komenský. Výstava unikátní sbírky Komenského map Moravy. Kaple přerovského zámku, vstupné 40/20 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:
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST! POUZE 7. 6. 2022 - Jak se maluje pravěk? Beseda a výtvarný workshop pod vedením malíře Petra Modlitby pro žáky ZŠ.
Začátek od 9.00, 10:30, 12:00 a od 13:30 hod. Kapacita max. 30 žáků. 80 minut, 60 Kč/žák. V případě zájmu volejte: 581 250 531.
Aktuální nabídku edukačních programů si ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 (pokladna muzea) nebo na https://prerovmuzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost:
1. 6.

Den dětí - motýlí bál.
Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi a připomínka přerovského učitele a entomologa Ladislava Hudečka.
Od 15.00 do 17.00 hodin na nádvoří přerovského zámku, v případě deště v prostoru Vševědárna. Výroba motýlích masek a papírových motýlků.
Součástí vstupného do muzea, děti do 6 let zdarma.

7. 6.

Ve stopách Zdeňka Buriana.
Přednáška malíře paleoartu Petra Modlitby nejen o díle Zdeňka Buriana. Od 17.00 hodin v tzv. Vševědárně
(1. patro přerovského zámku, Horní náměstí 1), po přednášce bude následovat komentovaná prohlídka výstavy Cesty do pravěku. Vstupné 40/20 Kč.

9. 6.

Vlakový zájezd.
Exkurze za památkami města Prostějova s odborným komentářem historika Mgr. Kamila Lukeše, DiS.
Společný sraz před nádražní budovou v Prostějově je v 8.00 hodin. Přihlášky odevzdávejte na pokladně muzea. Cestovné a vstupy si hradí každý sám.

15. 6.

Všichni tvoří na nádvoří – mýdlové bubliny.
Tvořivá dílna pro malé i velké – výroba korálkových oček na mýdlové bubliny.
Budeme se pokoušet vyfouknout co největší bublinu! Od 15.00 do 17.00 hodin na nádvoří přerovského zámku, za nepříznivého počasí
proběhne v interiéru. Vstupné 20 Kč.

23. 6.

Anna Sypěnová Němcová – Proč malovat?
Vernisáž výstavy děl přerovské malířky. Jako hudební host vystoupí Jakub Cermaque.
Od 17.00 hodin na nádvoří přerovského zámku, za nepříznivého počasí ve Slavnostní síni města Přerova. Vstup zdarma.

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.
Akce pro veřejnost:
4. 6.

Ornitologická exkurze – Záhlinice.
Sraz v 8:15 před hospodou U Čápa v Záhlinicích, ukončení asi ve 14:00.

11. 6.

Víkend otevřených zahrad – park Michalov.
Prohlídka parku s průvodcem, vyprávění o historii i dřevinách.
Sraz v 9.00 hodin u fontány v centru parku.

21. 6.

Všichni tvoří na nádvoří - výroba hmyzích domků.
Dřevěné stavebnice a nástroje budou zajištěny. Počet míst je omezený - přihlášky na tel. 581 219 910
nebo syrycanska@prerovmuzeum.cz. Od 15.00 hod. v prostorách přerovského zámku. 100 Kč za stavebnici + 20 Kč vstupné.

25. 6.

Cyklovýlet za vlhami a břehulemi.
Projížďka kolem řeky Bečvy na hnízdiště u Oseka nad Bečvou.
Odjezd v 9.00 hodin od budovy ORNIS, vstupné 20 Kč.

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

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

Ocelová torza. Monograﬁcká prezentace aktuálního díla Poldi Habermanna. H-studio na třetím nádvoří. Vstupné je součástí vstupného na hrad.

od 30. 4. do 9. 10. 2022

40 let Hefaistonu. Hradní galerie na druhém nádvoří. Vstupné je součástí vstupného na hrad.

Akce pro veřejnost:
11. 6.

18. 6.

Otevření výstavy Ocelová torza.
Monograﬁcká prezentace aktuálního díla Poldi Habermanna, sochaře pracujícího v kovu.
Výstava se nachází v prostoru helfštýnského H-studia na třetím nádvoří; výstava bude k vidění do 7. 8. 2022.
Helfštýnské ateliéry s knižními trhy.
Přehlídka profesí Muzea Komenského v Přerově na hradě Helfštýn pro celou rodinu. Těšit se můžete na archeologický koutek, ornitologickou sekci,
výtvarný ateliér, kovárnu, koncerty nebo inscenované čtení. Celý den také probíhají již tradiční Knižní trhy, rozšiřte si domácí knihovnu
o knižní novinky i díla z hradního antikvariátu a poznejte malá nakladatelství, která vám dosud unikala.

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

