
                                       

Kulturní akce na ŘÍJEN 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: info@muzeumklatovy.cz  
www.muzeum.klatovynet.cz  
 

 
Stálá expozice „HISTORIE KLATOVSKA”  
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea 
Základní vstupné: 20/15 Kč 
UPOZORNĚNÍ: stálá expozice „Historie Klatovska“ je od 19. září 2016 ZRUŠENA a do 
realizace expozice nové bude nahrazena dílčími výstavami, které představí 
nejvýznamnější dárce klatovského muzea. O otevření těchto nových výstav budou 
návštěvníci včas informováni. Děkujeme za pochopení a přízeň! 
 
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)      
do 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. 

do 17. 11. 2016  „Homage JB” – výtvarná vzpomínka na malíře Jindřicha Bílka; 
výstavní sál muzea. 

do 17. 11. 2016 „Malíř Pošumaví” – obrazy Jindřicha Bílka staršího; přednáškový sál 
muzea.  

do 17. 11. 2016 “Porcelánové kalamáře” – výstava ze sbírek muzea; vitríny ve 
vstupní hale muzea. 

 
Otevírací doba:  
říjen:  úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–17:00 
           sobota, neděle a svátky 13:00–17:00 
            
    
Významné dny kulturního dědictví:  
28. 10. 2016  „Den krajů“ – v tento den je do všech zpřístupněných výstav volné 

vstupné. 
 
 
 
Knihovna – archiv – studovna v hlavní budově muzea 
otevřeno: 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: info@muzeumklatovy.cz; kontaktní osoba: Martina Salvová 
Základní vstupné: 60/30 Kč 
Otevírací doba: 
říjen: 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).  
 
5. 10. 2016  „Východní medicína v praxi dle tisíců let starých receptur Tibetu, 

Číny a Altaje“ – přednáší Bc. Radek Duchoň; barokní lékárna od 
17:30 hodin; vstupné 100/50 Kč. 

26. 10. 2016  „Diagnostické postupy v tradiční čínské medicíně (z jazyka, oční 
duhovky, pulzu)“ – přednáší Vendula Šindelářová; barokní lékárna od 
17.00 hodin; vstupné 100/50 Kč. 

28. 10. 2016  „Den krajů“ – v tento den je do barokní lékárny volné vstupné. 
 
 
 
EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH 
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525, 721 721 908;  
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz; kontaktní osoba: Libor 
Kodýdek 
Mimořádné vstupné: 80/40 Kč 
Otevírací doba:  
říjen:  zavřeno 
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: 
30. 9. – 2. 10. 2016 Pracovněnaučné   pobyty  pro   mládež   probíhají   na   detašovaném  
26.–30. 10. 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. 
 
Mimořádná kulturní akce:  
1. 10. 2016 „Ječmen, chmel, pivo a pivovarnictví“ – tradiční podzimní den 

potravin; areál skanzenu od 10:00 do 17:00 hodin; vstupné 50 Kč, děti 
do 130 cm vstup zdarma. 

  
                                                     


