
 
Kulturní akce na DUBEN 2015 
 
 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
příspěvková organizace 
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362, 376 316 011 
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz  
www.muzeum.klatovynet.cz  
 

 
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 10. 5. 2015 „Smrt číhala za každým rohem“ – výstava k 70. výročí ukončení 

druhé světové války; výstavní sál muzea; v rámci výstavy jsou 
plánovány komentované prohlídky. 

- do 22. 5. 2015  „Naši předkové v obrazech“ – portréty a medailonky ze sbírek muzea; 
přednáškový sál muzea a schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím 
muzea.  

- do 10. 5. 2015  „Třeme bídu s nouzí“ – každodenní život 30. a 40. let minulého 
století; vitríny ve vstupní hale muzea. 

 
 
Otevírací doba:  
duben: pondělí uzavřeno (kromě velikonočního pondělí) 
            úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin 
            sobota, neděle 13:00–17:00 hodin 
Mimořádná otevírací doba o Velikonocích: 
sobota, neděle, pondělí 4.–6. dubna otevřeno 13:00–17:00 hodin  
úterý 7. dubna muzeum uzavřeno 
 
                        
 
Komentované prohlídky výstavy: 
19. 4. 2015  „Komentované prohlídky výstavy Smrt číhala za každým rohem“ –

zaměřeno na leteckou válku nad protektorátem a bombardování Klatov; 
výstavní sál muzea od 13:00 a 14:30 hodin; vstupné 40/25 Kč. 

 
 
Divadelní představení: 
19. 4. 2015  „Divadlo RYNEK: Pověsti z Pošumaví“ – divadelní představení pro malé              

i velké; přednáškový sál muzea od 16:00 hodin; vstupné: 50/25 Kč.  
 
 
 
 



 
Cyklus pracovních seminářů: 
14. 4. 2015  „Figurky z kukuřičného šustí“ –  pracovní seminář s lektorkou Mgr. Ivanou 

Sieberovou; přednáškový sál muzea od 17:00 hodin; vstupné 50/25 Kč. 
18. 4. 2015 „Japonská kabelka se sruby“ – další téma z cyklu patchworkových seminářů 

s lektorkou Ing. Annou Králíkovou; přednáškový sál muzea 11:00–17:00 
hodin. 

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 . 
 

 

Celorepubliková akce:  
16. a 17. 4. 2015 „Brány památek dokořán“ – v tyto dny je do všech výstav a expozic 

klatovského muzea snížený vstup; otevřeno 9:00–12:00 a 13:00–17:00 
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: Martina Salvová 
Mimořádné vstupné: 80/40 Kč  
Otevírací doba: 
duben: úterý–sobota 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin  
Mimořádná otevírací doba o Velikonocích: 
sobota, neděle, pondělí 4.–6. dubna otevřeno 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin  
úterý 7. dubna barokní lékárna uzavřena 
 
Návštěvu této památky 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 
Mimořádné vstupné: 80/40 Kč 
Otevírací doba:  
duben:  uzavřeno 
Návštěvu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908  
(pouze skupiny nad 10 osob). 
 
Pracovněnaučné pobyty pro mládež: 
10.–12. 4. 2015   Pracovněnaučné   pobyty   pro   mládež   probíhají   na   detašovaném  
30. 4. – 3. 5. 2015  pracovišti v Chanovicích. Dobrovolníci se zde mohou zapojit do 

výstavby a údržby areálu Expozice lidové architektury a jiných 
projektů.  

  Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235 
                                                                                                                                   


