
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
příspěvková organizace 

 

Kulturní akce na ZÁŘÍ 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)                                   

do 28. 9. 2014            „Zabili nám Ferdinanda“ – Klatované v rakouských uniformách na  
                                   bojištích 1. světové války; výstavní sál muzea; součástí výstavy jsou  
                                   komentované prohlídky (viz níže)   
do 7. 9. 2014              „Josef Duspiva – obrazy“ – výběr z díla regionálního malíře; přednáš- 
                                   kový sál muzea           
do 31. 12. 2014          „Výtvarníci s láskou ke Klatovům a Klatovsku“ – výstava ze sbírek  
                                   klatovského muzea; schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím muzea                         
9. 9. – 21. 11. 2014    „Keramika známá i neznámá“ – výstava ze sbírek klatovského muzea;  
                                   vitríny ve vstupní hale muzea   
17. 9. – 21. 11. 2014  „Smutek + radost = naše tvořivost“ – výstava z tvorby Klubu Krystal  
                                   Klatovy; přednáškový sál; vernisáž výstavy: 17. září 2014 v 16.00 hodin                       

Otevírací doba:  
září:   úterý–neděle     9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin   
Mimo otevírací dobu lze návštěvu předem domluvit v pokladně nebo s vedením muzea.  
 
Komentované prohlídky:   
30. 8. 2014               „Zabili nám Ferdinanda“ – komentované prohlídky výstavy s jejím  
31. 8. 2014               autorem Janem Jirákem; vždy v 10.00 a 14.00 hodin, výstavní sál muzea;  
                                 zájemcům doporučujeme rezervaci na tel. čísle: 376 326 362 nebo  
                                 prostřednictvím e-mailu: muzeum.klatovy@tiscali.cz; vstupné: 20,-/10,- Kč     
                              
 Cyklus pracovních seminářů: 
23. září 2014          „Šikmé tkaní“ – jednoduchá technika tkaní menších výrobků;  
                                přednáškový sál muzea, 17.00 hodin; vstupné: 50,-/25,- Kč; lektorka: 
                                Mgr. Ivana Sieberová                                         

27. září 2014         „Sada na šití“ a „Crazy patchwork“ –  další témata  nového cyklu     
                                patchworkových seminářů; přednáškový sál muzea, 11.00 – 17.00 hodin;         
                                lektorka: Ing. Anna Králíková                                    
Na pracovní semináře je nutné se dopředu přihlásit! Podrobnější informace lze získat na 
telefonním čísle: 376 326 354 (Mgr. Ivana Sieberová) nebo prostřednictvím e-mailu: 
muzeum.klatovy@tiscali.cz            
                         
Významné dny kulturního dědictví: 
12. a 13. 9. 2014        „Dny evropského kulturního dědictví“ – v těchto dnech je do všech 
                                   zpřístupněných expozic i výstav Vlastivědného muzea Dr. Hostaše  
                                   v Klatovech, p. o., snížené vstupné.            



                                 
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: Martina Salvová 
Základní vstupné: 40,-/20,- Kč; rodinné vstupné: 80,- Kč  
Otevírací doba: 
září: úterý–neděle     9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin 
12. a 13. 9. 2014       „Dny evropského kulturního dědictví“ – v těchto dnech je do barokní         
                                  lékárny snížené vstupné. 
Návštěvu 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: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: Libor Kodýdek 
Základní vstupné: 20,-/10,- Kč 
Otevírací doba:  
září: sobota a neděle     10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin     
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním 
čísle: 721 721 908  (pouze skupiny nad 10 osob). 
 

Pracovně-naučné pobyty pro mládež  
12.–14. září 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  
 
 
 


