
                                       

Kulturní akce na PROSINEC 2016 
 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
příspěvková organizace 
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362, 376 316 011 
e-mail: info@muzeumklatovy.cz  
www.muzeum.klatovynet.cz  
 

 
Dlouhodobé výstavy: 
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea 
Základní vstupné: 20/15 Kč 
 

od 31. 5. 2016  „Muzeum dětem“ a „Mecenáš muzea Ševcovic“ – výstava hraček           
a loutek ze sbírek muzea na chodbě před vstupem do expozičního sálu  
a výstava k poctě klatovského rodáka, milovníka umění a vášnivého 
sběratele v první části expozice. 

V průběhu měsíce prosince budou otevřeny další dlouhodobé výstavy ve druhé části 
expozičního sálu. Podrobné informace o těchto výstavách budou uveřejněny na 
webových stránkách muzea, facebooku  a v tisku.                   
        
 

Výstavy v hlavní budově muzea 
1. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea  
Základní vstupné: 30/15 Kč; rodinné vstupné: 70 Kč (v rámci jedné vstupenky všechny níže 
uvedené výstavy)      
do 28. 2. 2017  “Sladké Vánoce” – nahlédnutí do historie vánočního cukroví, 

cukrářství a klatovských cukráren; výstavní sál muzea. 
do 28. 2. 2017  “Historie stolování v obrazech” – výstava obrazů s tématem 

stolování; přednáškový sál muzea. 
do 28. 2. 2017 “Od Martina k masopustu” – výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ Hálkova 

v Klatovech; vitríny ve vstupní hale muzea.  
do 28. 2. 2017  “Voda živá - z historie lázeňství” – výstava předmětů s tematikou 

lázeňství , léčebných pramenů a studánek pocházející ze soukromé 
sbírky, ze sbírek muzea Karlovy Vary a sbírek klatovského muzea; 
schodiště mezi  1. a 2. nadzemním podlažím a pravá část chodby                
v 2. nadzemním podlaží. 

 
Otevírací doba:  
1.–22. prosince:    úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin 
                               sobota, neděle 13:00–17:00 hodin 
23. prosince:         9:00–12:00 hodin 
24.–26. prosince:  zavřeno 
27.–30. prosince:  13:00–17:00 hodin 
31. prosince:         zavřeno 
1. ledna 2017:       zavřeno      
      
       
Komentovaná prohlídka k výstavě  
18. 12. 2016 „Komentovaná prohlídka k výstavě Sladké Vánoce“ s kurátorkou 

výstavy Ivanou Sieberovou; výstavní sál muzea od 15:00 hodin; 
vstupné 40/20 Kč. 

   



 
 
  
Pracovní semináře:  
5. 12. 2016 „Rekonstrukce historických vánočních ozdob z korálků“ – pracovní 

seminář s Ivanou Sieberovou; s sebou nůžky, tužku, gumu, drobné 
korálky tzv. rokajl (1-2 balení) a jehla na jejich navlečení,  omezené 
množství pomůcek a potřeb bude k zapůjčení a k dispozici přímo na 
místě; přednáškový sál muzea od 17:00 hodin; vstupné 50/25 Kč. 

7. 12. 2016  “Vánoční dorty” – pracovní seminář se Zuzanou Trefancovou; 
všechny pomůcky a potřeby budou k dispozici na místě, na kurz je 
třeba se předem přihlásit, přihláška je platná po zaplacení zálohy 
nejméně týden předem u Mgr. Ivany Sieberové (kontaktní telefon 
376 326 354, 732 833 770, mail: sieberova.muzeum@email.cz); 
přednáškový sál muzea od 17:00 hodin; vstupné 150 Kč. 

12. 12. 2016  “Rekonstrukce historických vánočních ozdob z kartonu” – pracovní 
seminář s Ivanou Sieberovou, všechny pomůcky a potřeby budou 
k dispozici na místě; přednáškový sál muzea od 17:00 hodin; vstupné 
50/25 Kč. 

14. 12. 2016 “Zdobení perníčků cukrovou polevou” – pracovní seminář s Radkou 
Grösslovou, všechny pomůcky a potřeby budou k dispozici na místě, na 
kurz je třeba se předem přihlásit, přihláška je platná po zaplacení 
zálohy nejméně týden předem u Mgr. Ivany Sieberové (kontaktní 
telefon 376 326 354, 732 833 770, mail: sieberova.muzeum@email.cz); 
přednáškový sál muzea od 18:00 hodin; vstupné 120 Kč. 

 
 
Doprovodná akce k výstavě: 
do 30. 12. 2016    “Vánoční trh” – nabídka výrobků tradiční rukodělné výroby                  

a lidových řemesel; výstavní sál muzea. 
11. 12. 2016  “Ukázky zdobení vánočních perníčků s Radkou Grösslovou”; 

přednášková sál muzea od 13.00 do 17:00 hodin.  
18. 12. 2016 “Ukázky zdobení vánočních perníčků s Radkou Grösslovou”; 

přednášková sál muzea od 13.00 do 17:00 hodin.  
 
           
 
Knihovna – archiv – studovna v hlavní budově muzea 
otevřeno: pondělí a středa 7:30–12:00 a 13:00–18:00 hodin     
telefon: 376 326 352, 376 326 353, 376 326 362 
 
 
 
BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE  
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362; 
e-mail: info@muzeumklatovy.cz; kontaktní osoba: Martina Salvová 
Mimořádné vstupné: 100/50 Kč 
Otevírací doba: 
prosinec: zavřeno 
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na 
telefonním čísle: 739 235 184 (pouze skupiny nad 10 osob).  
 
 
 
 
 



 

EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH 
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525, 721 721 908;  
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz; kontaktní osoba: Libor 
Kodýdek 
Mimořádné vstupné: 80/40 Kč 
Otevírací doba:  
prosinec:  zavřeno 
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním 
čísle: 721 721 908  (pouze skupiny nad 10 osob). 
 
25. a 26. 12. 2016, „Chanovický betlém“ - výstava betlému řezaného v životní velikosti; 
1. 1. 2017                    areál chanovického skanzenu; 13.00–17.00 hodin; vstupné 40/20 Kč. 
 
 


