
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
příspěvková organizace 

 

Kulturní akce na DUBEN 2014 
 
Stálá expozice „HISTORIE KLATOVSKA”  
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea 
Základní vstupné: 30,- / 15,- Kč; rodinné vstupné: 70,- Kč 
 
Výstavy v hlavní budově muzea 
1. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea  
Základní vstupné: 20,- / 10,- Kč; rodinné vstupné: 40,- Kč (v rámci jedné vstupenky všechny  
níže uvedené výstavy i trh)                                   

do 21. 4. 2014          „Velikonoční trh“ – nabízí výrobky tradiční rukodělné výroby a lidových 
                                 řemesel; výstavní sál muzea              

do 25. 4. 2014          „Nesem líto zelený“ – velikonoční výstava; výstavní sál muzea 

do 25. 4. 2014          „Pletu, pletu pomlázku“ – výstava dětí ZŠ Hálkova v Klatovech; 
                                 vitríny ve vstupní hale muzea 

1. – 25. 4. 2014        „100 let skautingu v Klatovech“ – výstava o činnosti skautů v Klatovech;         
                                 přednáškový sál muzea; vernisáž: 5. dubna 2014 v 10.00 hodin                                       

28. 4. – 24. 6. 2014  „V krajině – akvarely“ – výstava Václavy Křížové; přednáškový sál  
                                 muzea                                                                                                

29. 4. – 1. 6. 2014    „Z dílny textilních výtvarníků Radky a Vlastimila Vodákových“; 
                                 výstavní sál muzea; vernisáž výstavy: 29. dubna 2014 v 17.00 hodin 
    
Běžná otevírací doba muzea:  
duben:   pondělí – pátek         9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin   
19., 20. a 21. dubna 2014:    mimořádně otevřeny výstavy i trh v 1. nadzemním podlaží 
                                               10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin 
Mimo otevírací dobu lze návštěvu předem domluvit v pokladně nebo s vedením muzea.  
 
Cyklus pracovních seminářů: 
8. dubna 2014       „Velikonoční kraslice“ – tradiční lidové techniky zdobení kraslic;       
                               přednáškový sál muzea, 17.30 hodin; lektorka: Mgr. Ivana Sieberová; 
                               vstupné: 30,- Kč 
29. dubna 2014     „Vějíře“ – různé typy a technická řešení vějířů; přednáškový sál muzea, 
                               17.00 hodin; lektorka: Mgr. Ivana Sieberová; vstupné: 30,- Kč;                       
                                minimální počet účastníků: 10                                                                                              
Informace k pracovním seminářům lze získat na tel. číslech: 376 326 362 (pokladna muzea), 
376 326 354 (Mgr. Ivana Sieberová), prostřednictvím e-mailu: muzeum.klatovy@tiscali.cz 
nebo na internetových stránkách muzea.                                
 
Významné dny kulturního dědictví: 
10. – 11. dubna 2014  „Brány památek dokořán“ – zapojení se do celorepublikové akce; 
                                     snížené vstupné pouze v hlavní budově muzea                                   

 
 



Komentované prohlídky: 
„Nesem líto zelený“ – komentované prohlídky  s kurátorkou výstavy Mgr. Ivanou Sieberovou; 
výstavní sál muzea;  18. dubna 2014 v 10.00 a 15.00 hodin 
                                                                                                                                                                          
Knihovna – archiv – studovna v hlavní budově muzea 
otevřeno celoročně: 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: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: M. Salvová 
Otevírací doba:  
duben:  vzhledem k příznivému počasí mimořádně otevřeno pondělí – pátek      
             13.00 – 16.00 hodin; vstupné: 80,- / 40,- Kč              
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním 
čísle: 739 235 184.   
 
                                                                     
EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH 
Chanovice čp. 133, 341 01  Horažďovice; tel.: 376 323 525, 721 721 908;  
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: L. Kodýdek 
Otevírací doba:  
duben:     uzavřeno 
Návštěvu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908  
(pouze skupiny nad 10 osob).   
 

Pracovně-naučné pobyty pro mládež  
4. – 6. dubna 2014             
25. – 27. dubna 2014 
Informace: Mgr. L. Smolík (tel.: 737 061 235, 376 316 011) 
 
                                                    .                                                                               
Informace: 
 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, příspěvková organizace 
adresa: Hostašova 1, 339 01  Klatovy IV  
telefon: 376 326 362, 603 267 600, 737 061 235 
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz  
web: www.muzeum.klatovynet.cz  
 
 
 


