
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. 
Hostašova 1, 339 01  Klatovy IV. 
tel.: 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz  
e-mail: info@muzeumklatovy.cz 

Vánoční a novoroční program muzea
v období 25. listopadu 2017 – 5. ledna 2018

Otevírací doba v hlavní budově muzea: 
25.–30. listopadu 2017: 
út–pá  9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin; soboty a neděle 13:00–17:00 hodin 
1.–22. prosince 2017: 
út–pá  9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin; soboty a neděle 13:00–17:00 hodin
23.–26. prosince 2017: zavřeno
27.–29. prosince 2017: 13:00–17:00 hod.
30. prosince 2017 – 1. ledna 2018: zavřeno
2.–5. ledna 2018: út–pá 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
 

Dlouhodobé výstavy: 
„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 

Výstavy: 
18. října 2017 – 12. ledna 2018 „Fenomén TALÍŘ“ – výstava z rozsáhlé sbírky talířů
klatovského muzea; výstavní sál muzea
22. listopadu 2017 – 12. ledna 2018 „České Vánoce“ – vánoční výstava; přednáškový sál
muzea, schodiště a chodba 2. nadzemní podlaží
22.  listopadu  2017  –  12.  ledna  2018  „BETLÉMY:  Nové  přírůstky  kolekce  betlémů
klatovského muzea“; vstupní hala muzea
V období od 22. listopadu do 29. prosince 2017 bude platit mimořádné jednotné vstupné na všechny výstavy 
do celé hlavní budovy muzea:
plné:                                                                  60,- Kč
snížené:                                                             30,- Kč
rodinné (min. 2 dospělí a 1 dítě)                    140,- Kč
hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)     20,- Kč

Vánoční trh: 
- 22. listopadu – 22. prosince 2017; výstavní sál muzea; vstupné volné v rámci vstupného na výstavy

  

Krajkářský den:
- neděle 3. prosince 2017, 13:00–17:00 hodin; přednáškový sál muzea; ukázky z techniky
  paličkování předvádějí členky Krajkářského klubu Klatovy; 
  vstupné volné v rámci vstupného na výstavy
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Přednášky a komentované prohlídky: 
- úterý 28. listopadu 2017 od 17:00 hodin přednáška „Současné betlémářství na 

Klatovsku“ – přednáší Mgr. Ivana Sieberová, etnografka muzea; přednáškový sál; vstupné 
40,-/20,- Kč

- úterý 5. prosince 2017 od 16:00 hodin komentovaná prohlídka k části výstavy „České 
Vánoce“ – provází kurátorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová; výstavní prostory I. a II. NP 
hlavní budovy muzea; vstupné 50,-/25,- Kč

- středa 20. prosince 2017 od 18:00 hodin přednáška „Věci všední, přesto neobyčejné“ –
   přednáší Libor Kodýdek; expoziční sál muzea; vstupné 40,-/20,- Kč

Seminář:
- sobota 2. prosince 2017, 11:00–17:00 hodin „Francouzská dětská deka“ a „Vánoční košík
  ze čtverce“ – patchworkový pracovní seminář; přednáškový sál muzea; na kurz je nutno se
  předem přihlásit u p. Mgr. Sieberové (376 326 354, nebo info@muzeumklatovy.cz);
  kurzovné 500,- Kč

Tvořivé dílny: 
- středa 22. listopadu 2017, 15:00–18:00 hodin „Vánoční ozdoby z přírodních materiálů“; 

přednáškový sál muzea
- neděle 3. prosince 2017, 13:00–17:00 hodin „Pojďme spolu do Betléma“ – výroba 

jednoduchých betlémů z různých materiálů; přednáškový sál muzea
- středa 6. prosince 2017, 15:00–18:00 hodin „Vánoční ozdoby z korálků“; přednáškový sál
   muzea
- středa 13. prosince 2017, 15:00–18:00 hodin „Vánoční ozdoby z papíru“; přednáškový sál
   muzea
    vstupné volné v rámci vstupného na výstavy

Skanzen v Chanovicích:
- 25. a 26. prosince 2017 a 1. ledna 2018 „Chanovický betlém“ – představení betléma
  řezaného v životní velikosti; 13:00–17:00 hodin; vstupné: 40,- /20,- Kč

- úterý 26. prosince 2017, od 14:00 a 15:00 hodin „Vánoční zpívání u betléma“ v expozici
  Chanovického betlému ve skanzenu; chrámový a pěvecký sbor Velkobor, vstupné dobrovolné

Klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2018

přeje
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.

Aktuální informace na www.muzeum.klatovynet.cz


