Program ORNIS na říjen, listopad a prosinec 2022
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro veřejnost dlouhodobě uzavřena,
provozní doba 9-15 hodin.

1. - 8. 10.

Výstava na stromech - Kávová krize
Celorepublikový happening v rámci Týdne důstojné práce o podmínkách
produkce kávy.
Hlavní osa parku Michalov v době otevření parku. Zdarma.

1. 10.

Ptačí festival - Záhlinice
Procházka soustavou rybníků a přilehlým lužním lesem, pozorování ptáků
a dalších živočichů a rostlin, ukázka kroužkování.
Sraz v 8:15 před hospodou U Čápa v Záhlinicích.

7. 10.

Mladý zahrádkář 2023
Okresní kolo vědomostní soutěže pro přihlášené děti základních škol. Od 9
hodin mladší žáci, od 11 hodin starší žáci. Korvínský dům, Horní náměstí
31 v Přerově.

8. 10.

Ptačí festival – rybník Nesyt u Mikulova
Ornitologická exkurze s ukázkami vodních, mokřadních a rákosinových
ptáků, jejich hlasy, kroužkování, hry pro děti, burčák.
Sraz v 8 hodin u váhovny naproti nádraží v Sedleci u Mikulova, doprava
vlastní.

20. 10.

Den stromů
Oslava stromů procházkou mezi nimi s trochou ponaučení. Akce pro ZŠ,
MŠ i veřejnost - několik zastavení s úkoly, hrami a kvízy, prohlídka
zajímavých druhů stromů v parku Michalov. Od 9 do 14 hodin. Přihlášky
v ORNIS nebo BIOS.

20. 10.

Den stromů - prohlídka parku Michalov
Prohlídka parku s průvodcem.
Sraz v 16 hodin u restaurace Michalov.

1. 11.

Všichni tvoří na nádvoří - ptačí krmítko
Výroba dřevěného krmítka. Přihlášky do 28. 10. na
syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo 581 219 910.
Od 15 hodin na zámku. Vstupné 200 Kč za krmítko, pouze 1 kus pro
přihlášenou rodinu nebo jednotlivce.

25. a 26. 11.

Swap zimního oblečení
Výměnný bazárek. Přineste na akci nepoužívané, zachovalé oblečení a
odneste si jiné! Pátek 25. 11. od 16 do 19 hodin, sobota 26. 10. od 9 do 12
hodin. V Korvínském domě, Horní náměstí 31 v Přerově. Vstupné 30 Kč,
oblečení zdarma.

15. 12.

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.

18. 12.

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.

21. 12.

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

Od 24. 12. 2022 do 1. 1. 2023 zavřeno!
Mykologická poradna pro nemoc do odvolání zrušena.
Ekoporadna
pondělí až pátek
9 - 15 hodin
Semínkovna - sdílená semínka zdarma – obchod Bez obalu, Čechova 947/25 v Přerově

