
                                       

Kulturní akce na DUBEN 2017 
 
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   
Otevírací doba duben: út–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin., soboty a neděle 13.00–17.00 
hodin 
 
 
DLOUHODOBÉ VÝSTAVY: vstupné: 40/20 Kč; rodinné vstupné: 90 Kč 

MUZEUM DĚTEM Výstava hraček a loutek ze sbírek muzea. 
SBĚRATELÉ, MECENÁŠI, MUZEJNÍCI Cyklus výstav složený z částí Mecenáš muzea 
Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, Věci všední, přesto neobyčejné – výstava 
z nejrozsáhlejších sbírkových souborů, které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé 
moderní regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich spolupracovníci – 
výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho muzea.  
 
DOPROVODNÉ AKCE K DLOUHODOBÝM VÝSTAVÁM: 
18. 4. 2017  | úterý | 17:00 | přednáškový sál muzea | MUZEUM DĚTEM – historické hračky 
ze sbírkového fondu muzea, přednáší Mgr. Ivana Sieberová, vstupné 40/20 Kč. 
22. 4. 2017 | sobota | 15:00 | chodba před expozičním sálem muzea | Komentovaná prohlídka 
k výstavě MUZEUM DĚTEM s kurátorkou výstavy Mgr. Ivanou Sieberovou, vstupné 50/25 
Kč. 
 
  
VÝSTAVY V HLAVNÍ BUDOVĚ MUZEA: vstupné: 30/15 Kč; rodinné vstupné: 70 Kč  
do 29. 10. 2017 | Voda živá – z historie lázeňství – výstava předmětů s tematikou lázeňství, 
léčebných pramenů a studánek pocházející ze soukromé sbírky a ze sbírek klatovského muzea. 
do 28. 5. 2017 | Keramika z Bechyně: 130 let dlouhý příběh nejstarší české keramické 
školy – výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni. 
do 21. 4. 2017 | Petr Hyldebrant – E–ART–2014–2016” – výstava děl malíře Petra 
Hyldebranta. 
  
 
 
PROSBA O SPOLUPRÁCI Za účelem realizace nostalgické výstavy předmětů vyrobených 
doma v období totality hledá autor výstavy dárce. Uvítá především drobnou elektroniku, 
svítilny, hračky na bowden či baterie, dětské stavebnice na baterie, výrobky z chemlonu, 
překližky, svícny, lampičky, samorosty, různé druhy dekoračních předmětů i praktických 
pomůcek. Vše, co bylo v dané době vytvářeno v rámci lidové tvořivosti nebo stylově 
připomíná zmíněnou dobu, doplněné továrními výrobky na elektřinu či baterie. Předměty je 
možné nosit do klatovského muzea. Výstava je plánovaná na červen až září 2017. Darované 
předměty doplní soukromou sbírku autora výstavy. Předem všem velice děkujeme.  
 
 
 
MIMOŘÁDNÉ KULTURNÍ AKCE 
20.–21. 4. 2017 | Brány památek dokořán – připojení se k celorepublikové akci; snížené 
vstupné do zpřístupněných výstav a expozic. 
 
             

 



 
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 
Otevírací doba duben: zavřeno. Návštěvu této památky je možno domluvit v dostatečném 
předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze skupiny nad 10 osob), mimořádné vstupné: 
100/50 Kč. 
 
 
 
 
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. 
Otevírací doba duben:  zavřeno 
Návštěvu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908  
(pouze skupiny nad 10 osob), mimořádné vstupné: 80/40 Kč 
 
8.–9. 4. 2017 | 29. 4. – 1. 5. 2017 | Pracovněnaučné   pobyty  pro   mládež – probíhají   na   
detašovaném 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. 
 


