
                                               

Kulturní akce na ČERVEN 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 
Základní vstupné: 40/20 Kč, rodinné vstupné: 90,- Kč 
UPOZORNĚNÍ: Stálá expozice je v současné době přístupna pouze ve zkrácené podobě 
(od období renesance do 20. století).  
 
od 31. 5. 2016  „Muzeum dětem“ a „Mecenáš muzea Ševcovic“ – výstava hraček           

a loutek ze sbírek muzea na chodbě před vstupem do expozičního sálu  
a výstava k poctě klatovského rodáka, milovníka umění a vášnivého 
sběratele v první části expozice. 

                          
 

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)      
25. 6. – 4. 9. 2016 „Krajka v proměnách času” – výstava ke 120. výročí založení 

krajkářské školy ve Strážově na Šumavě, představí i současné výukové 
kurzy paličkování v regionu; výstavní sál muzea. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 25. června 2016 od 
14.00 hodin. 

25. 6. – 4. 9. 2016 „Anna Halíková – krajka” – výstava z tvorby přední české krajkářky; 
přednáškový sál muzea.                    

25. 6. – 4. 9. 2016 “Papírový filigrán – quilling Dany Haviarové”; vitríny ve vstupní 
hale muzea. 

25. 6. – 17. 11. 2016 „Konec starých dobrých časů” – malá příležitostná výstava                     
k 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. na schodišti mezi                    
1. a 2. nadzemním podlažím. 

 
Otevírací doba:  
červen: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–17:00 
             sobota, neděle a svátky 13:00–17:00 
            
    
Přednáška 
1. 6. 2016  „Mecenáš muzea Ševcovic“ – představení významné klatovské 

osobnosti generála Ševcovice; lektoři: Mgr. Ladislava Váňová a Jan 
Jirák; přednáškový sál muzea od 17:00 hodin; vstupné 40/20 Kč. 

 
 
Komentovaná prohlídka:  
29. 6. 2016  „Komentovaná prohlídka k výstavě Krajka v proměnách času“;  

s kurátorkou výstavy Mgr. Ivanou Sieberovou; výstavní sál muzea od 
16:00 hodin; vstupné  40/20  Kč. 



 
 
 
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: 60/30 Kč 
Otevírací doba: 
červen: úterý–neděle   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).  
 
17. 6. 2016  „Nástroje tradiční čínské medicíny (akupunktura a dietetika, 

cvičení atd.)“ – přednáška Venduly Šindelářové; barokní lékárna od 
18.00 hodin; vstupné 100/50 Kč. 

 
 
 
 
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: 40/20 Kč 
Otevírací doba:  
červen:  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). 
 
Pracovněnaučné pobyty pro mládež: 
10.–12. 6. 2016 Pracovněnaučné   pobyty  pro   mládež   probíhají   na   detašovaném  
30. 6. – 9. 7. 2016 pracovišti v Chanovicích. Dobrovolníci se zde mohou zapojit do 

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

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


