Kulturní akce na ČERVENEC 2017
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
příspěvková organizace
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba červenec: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin., soboty, neděle a
svátky 13:00–17:00 hodin
DLOUHODOBÉ VÝSTAVY: vstupné: 40/20 Kč; rodinné vstupné: 90 Kč
MUZEUM DĚTEM výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
SBĚRATELÉ, MECENÁŠI, MUZEJNÍCI cyklus výstav složený z částí Mecenáš muzea
Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, Věci všední, přesto neobyčejné – výstava
z nejrozsáhlejších sbírkových souborů, které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé
moderní regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich spolupracovníci –
výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho muzea.
do 29. 10. 2017 | VODA ŽIVÁ – z historie lázeňství – výstava předmětů s tematikou
lázeňství, léčebných pramenů a studánek pocházející ze soukromé sbírky a ze sbírek
klatovského muzea.
VÝSTAVY V HLAVNÍ BUDOVĚ MUZEA: vstupné: 30/15 Kč; rodinné vstupné: 70 Kč
do 24. 9. 2017 | HOBBY TÉ DOBY – výstava věnovaná době nedávno minulé.
do 29. 10. 2017 | ATENTÁT: 75. výročí atentátu na Heydricha – výstava věnovaná výročí
atentátu na Reinharda Heydricha mapující situaci na Klatovsku.
5. 7. – 29. 10. 2017 | SPÁLENÝ LES – výstava věnovaná především bývalé střelnici ve
Spáleném lese a všem 73 popraveným. střelnic
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
8. 7. 2017 | sobota | 14:00 | přednáškový sál muzea | komentovaná prohlídka k výstavě
ATENTÁT: 75. výročí atentátu na Heydricha s kurátorem výstavy Janem Jirákem, vstupné
40/20 Kč.
9. 7. 2017 | neděle | 14:00 | přednáškový sál muzea | komentovaná prohlídka k výstavě
ATENTÁT: 75. výročí atentátu na Heydricha s kurátorem výstavy Milošem Skořepou,
vstupné 40/20 Kč.

BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz; kontaktní osoba: Martina
Salvová.
Otevírací doba červenec: úterý–neděle 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin, vstupné: 60/30 Kč.
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na
telefonním čísle: 739 235 184 (pouze skupiny nad 10 osob), mimořádné vstupné: 100/50 Kč.

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.
Otevírací doba červenec: úterý–neděle 10:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin, vstupné 40/20 Kč.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním
čísle: 721 721 908, mimořádné vstupné: 80/40 Kč
30. 6. – 14. 7. 2017 | Pracovněnaučné pobyty pro mládež – probíhají na detašovaném
pracovišti v Chanovicích. Dobrovolníci se zde mohou zapojit do výstavby a údržby areálu
Expozice lidové architektury a jiných projektů muzea. Bližší informace u p. Mgr. Luboše
Smolíka na tel.: 737 061 235.
8. 7. 2017 | sobota | 10:00–18:00 hodin | areál chanovického zámku a skanzenu | Den řemesel
– 15. ročník přehlídky řemeslných dovedností Plzeňského kraje | prezentace řemeslné
a podomácké výroby, prodej výrobků, občerstvení, kulturní program | vstupné 70 Kč, děti do
výšky 130 cm vstup zdarma.

