
                                               

Kulturní akce na DUBEN 2016 
 
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 
UPOZORNĚNÍ: Stálá expozice je v současné době přístupna pouze ve zkrácené podobě 
(od období renesance do 20. století). V přední části se připravuje nová výstava, která 
představí největšího dárce klatovského muzea. 
 
 
 

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 12. 6. 2016 “Šaty dělají pračlověka” – hmatová výstava Muzea hlavního města 

Prahy o počátcích textilní výroby. VHODNÁ PRO ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÉ NÁVŠTĚVNÍKY! 
...a jak to bylo dál - kontaktní výstava klatovského muzea k dějinám 
textilní výroby ve středověku a novověku. Žádné vitríny! Návštěvníci 
se mohou nejen dotýkat exponátů, ale pod vedením průvodkyň 
vyzkoušet, jak chutnal tvrdý chlebíček přadlen a tkalců; výstavní sál 
muzea. 

do 12. 6. 2016 “Výstava k 25. výročí úmrtí Bedřich Bartáka” – výstava z děl 
malíře, scénografa a kostýmního výtvarníka; přednáškový sál                    
a vitríny ve vstupní hale muzea. 

do 20. 6. 2016 “Jubileum otce vlasti” – výstava k výročí narození Karla IV.; 
schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím. 

 
   
Otevírací doba:  
duben: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–17:00 
            sobota a neděle 13:00–17:00 
               
 
Koncert:  
13. 4. 2016  „Koncert absolventů pěveckého oddělení ZUŠ“; klavírní doprovod 

Jana Marcinková Smolová; přednáškový sál muzea od 17:00 hodin; 
vstupné 30/15 Kč. 

 
 
Mimořádné kulturní akce:  
14.–15. 4. 2016  „Brány památek dokořán“ – připojení se k celorepublikové akci; 

snížené vstupné do zpřístupněných výstav a expozic. 
 
 
 



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: 
duben: mimořádně otevřeno pondělí – neděle 13:00–17:00 hodin 
            30. dubna a 1. května 2016 otevřeno 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin 
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na 
telefonním čísle: 739 235 184 (pouze skupiny nad 10 osob).  
 
14.–15. 4. 2016  „Brány památek dokořán“ – připojení se k celorepublikové akci; 

snížené vstupné do barokní lékárny. 
 
 
 
 

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:  
duben:  zavřeno 
Návštěvu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908  
(pouze skupiny nad 10 osob). 
 
Pracovněnaučné pobyty pro mládež: 
8.–10. 4. 2016 Pracovněnaučné   pobyty  pro   mládež   probíhají   na   detašovaném  
29. 4. – 1. 5. 2016 pracovišti v Chanovicích. Dobrovolníci se zde mohou zapojit do 

výstavby a údržby areálu Expozice lidové architektury a jiných 
projektů muzea.  

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


