
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
příspěvková organizace 

 

Kulturní akce na PROSINEC 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)                                 
3. 12. 2014–30. 1. 2015 „Kdo si hraje, nezlobí... – Vánoce s hračkami našich předků“; 

výstava historických hraček; výstavní sál muzea. 
 Slavnostní zahájení výstavy: středa 3. 12. 2014 od 17.00 hodin. 
3. 12. 2014–30. 1. 2015  „Kolébka dětské radosti“ – výstava věnovaná historii výroby 

dřevěných soustružených hraček ve Skašově; přednáškový sál muzea. 
3. 12. 2014–30. 1. 2015   „Teddy“ – historie jedné z nejoblíbenějších dětských hraček; vitríny 

ve vstupní hale muzea. 
3. 12. 2014–27. 2. 2015   „Biblické rozjímání“ – výstava ze sbírek klatovského muzea; 

schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím muzea.        
                                                                                                                                                                         
Otevírací doba v prosinci 2014:  
1.–22. 12. 2014  otevřeno pondělí–pátek 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin. 
23. 12. 2014  otevřeno 9.00–14.00 hodin. 
Soboty, neděle v prosinci 2014 + 29. 12. a 30. 12. 2014 otevřeno 13.00–16.00 hodin 
24.–26. 12. 2014, 31. 12. a 1.–4. ledna 2015 muzeum uzavřeno.  
Mimo otevírací dobu lze návštěvu předem domluvit v pokladně nebo s vedením muzea.  
                              
 
Cyklus pracovních seminářů: 
9. 12. 2014   „Slaměné vánoční ozdoby“ –  pracovní seminář s lektorkou Mgr. Ivanou 

Sieberovou; od 17.00 hodin; přednáškový sál muzea; vstupné 50,-/25,- Kč. 
Na tyto 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 . 
 
Vánoční seminář:  
13. 12. 2014  „Vánoční aranžování s Hanou Kindelmannovou Šebestovou“ – pracovní 
seminář s oblíbenou floristkou; od 14.00 hodin; přednáškový sál muzea; vstupné 50,- Kč.     
Na vánoční aranžování doporučujeme předem rezervovat místo na telefonním čísle: 
376 326 362 (pokladna muzea) nebo na e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kapacita 
přednáškového sálu je 80 míst.        
          
                
Komentované prohlídky: 
16. 12. 2014 Komentovaná prohlídka výstavy „Kdo si hraje, nezlobí...“ s kurátorkou výstavy 

 Mgr. Ivanou Sieberovou; začátek prohlídky od 17.00 hodin; výstavní sál muzea.  

20. 12. 2014 Komentovaná prohlídka výstavy „Kdo si hraje, nezlobí...“ s kurátorkou výstavy 
Mgr. Ivanou Sieberovou; začátek prohlídky od 15.00 hodin; výstavní sál muzea. 



 
Doprovodné akce k výstavám: 
3.–30. 12. 2014 „Vánoční trh“ – nabídka výrobků tradiční rukodělné výroby                       

a lidových řemesel; výstavní sál muzea. 
20. 12. 2012 „Hračky nenosí jen Ježíšek, můžeme si je vyrobit i sami“ – ukázky 

s možností vlastní výroby hraček; 13.00–16.00 hodin; přednáškový sál 
muzea. 

Vstupné na tyto doprovodné akce je součástí zakoupení vstupenky na výstavy. 
21. 12. 2014  „Pověsti z Pošumaví“ – divadelní představení pro malé i velké v podání 

členů Divadla RYNEK z Újezda u Plánice; přednáškový sál muzea; od 
15.00 hodin; vstupné 50,-/25,- Kč. 

 
Dny španělské kultury v Klatovech – přednáška a beseda 
2. 12. 2014  „Kuba“ – přednáška k výstavě fotografií v kostele sv. Vavřince 

v Klatovech; přednáškový sál muzea; od 18.00 hodin; vstupné volné. 
 
                        
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 
Mimořádné vstupné: 80,-/40,- Kč  
Otevírací doba: 
prosinec: uzavřeno 
Návštěvu této památky 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 
Mimořádné vstupné: 40,-/20,- Kč 
Otevírací doba:  
prosinec:  uzavřeno 
Návštěvu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908  
(pouze skupiny nad 10 osob). 
 

Vánoční akce: 
25.–26. 12. 2014 a 1. 1. 2015  „Chanovický betlém“ – představení betlému řezaného 

v životní velikosti; Expozice lidové architektury 
v Chanovicích; 13.00–17.00 hodin; vstupné 20,-/10,- Kč. 

 
                                                                                                                                  
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  
 


