
                                               

Kulturní akce na PROSINEC 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: 40/20 Kč; rodinné vstupné: 90 Kč 
UPOZORNĚNÍ: od 1. ledna 2016 bude postupně deinstalována stálá expozice, v měsíci 
prosinci je poslední možnost jejího zhlédnutí.  
 
 
 
Výstavy v hlavní budově muzea 
1. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea  
Základní vstupné: 30/15 Kč; rodinné vstupné: 70 Kč (v rámci jedné vstupenky všechny níže 
uvedené výstavy)                                 
– do 21. 2. 2016   “Koncert vůní a skla” – parfémové flakony a nádobky ze soukromé 

sbírky a ze sbírek muzea; výstavní sál muzea. 
– do 28. 2. 2016  “Smíření” – výstava obrazů Václava Lamra s biblickou tematikou; 

přednáškový sál muzea a vitríny ve vstupní hale muzea. 
– do 28. 2. 2016  “Klatovský historik Jindřich Vančura (1855–1936)” – výstava           

k 160. výročí narození významného klatovského historiografa; 
schodiště mezi  1. a 2. nadzemním podlažím. 

 
Otevírací doba:  
1.–21. prosince:    úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin 
                               sobota, neděle 13:00–17:00 hodin 
22. prosince:         9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin 
23. prosince:         9.00–12.00 hodin 
24.–26. prosince:  zavřeno 
27.–30. prosince:  13.00–17.00 hodin 
31. prosince:         zavřeno 
1.–3. ledna 2016:  zavřeno      
 
 
Přednášky:  
5. 12. 2015 “Zimní radovánky aneb čím se bavili měšťané před sto lety” – 

komponovaný pořad; autorské slovo doplněné ukázkami z dobové 
literatury a unikátními dobovými obrázky módy; přednáší PhDr. Jana 
Skarlantová; přednáškový sál muzea od 15.00 hodin; vstupné 40/20 
Kč  

10. 12. 2015 “Z historie zdobení vánočního stromku”; přednáška PhDr. Jitky 
Lněničkové; přednáškový sál muzea od 16.30 hodin;; vstupné 40/20 
Kč. 

 
 



11. 12. 2015  “Takto ze mne stal se lokální historik II.” – další poutavé 
vyprávění Mgr. Ladislavy Váňové o radostech a starostech dvou 
významných klatovských osobností Jindřicha Vančury a Karla 
Hostaše; přednáškový sál muzea od 18.00 hodin; vstupné 40/20 Kč. 

 
13. 12. 2015 “Nová kaplička v Balkovech aneb Cyril a Metoděj dorazili na 

Doubravu” – vyprávění JUDr. Jiřího Štancla a Václava Fialy 
zakončené hudebním vystoupením žáků ZUŠ v Klatovech pod 
vedením Mgr. Evy Bartošové; přednáškový sál muzea od 15.00 
hodin; vstupné 40/20 Kč. 

 
20. 12. 2015 “Aktuálnost adventu” – rozjímání Václava Lamra nad obrazy a 

ukázky jeho básní a aforismů; přednáškový sál muzea od 15.00 
hodin; vstupné 40/20 Kč. 

 
 
Doprovodné akce: 
– do 30. 12. 2015    “Vánoční trh” – nabídka výrobků tradiční rukodělné výroby                  

a lidových řemesel; výstavní sál muzea. 
 
12. 12. 2015 “Krajkářský den” – ukázky paličkování členek Krajkářského klubu 

Klatovy; 10.00–16.00 hodin; přednáškový sál muzea.           
 
 
 
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 (mimo otevírací dobu): 100/50 Kč 
Otevírací doba: 
prosince: zavřeno 
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 (mimo otevírací dobu): 80/40 Kč 
Otevírací doba:  
prosinec:  zavřeno 
Návštěvu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908  
(pouze skupiny nad 10 osob). 
 
25.–26. 12. 2015 “Chanovický betlém” – výstava betlému řezaného v životní velikosti; 
 areál chanovického skanzenu; 13.00–17.00 hodin; vstupné 40/20 Kč. 
 
 



 
 
 
 
 
                                                     


