
 
 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace 
 

Program přednášek a komentovaných prohlídek v hlavní budově muzea        
ve 2. pololetí 2017  
 

úterý 26. září 2017 – 17:00 h přednáška Klatovské přátelské a rodinné vazby  
 Fridolína Macháčka v zrcadle osobní 

korespondence 
  - přednáší PhDr. Jitka Janečková  
 

středa 4. října 2017 – 18:00 h přednáška Baňkování – pomoc při potížích 
pohybového aparátu, praktické ukázky 

 - přednáší Václava Šnejdarová 
 

úterý 10. října 2017 – 15:00 h komentovaná prohlídka k výstavě Mecenáš muzea 
 Ševcovic  
 - provází kurátor výstavy Jan Jirák, archivář muzea  

a  PhDr. Milada Čermáková, historik muzea 
 

úterý 24. října 2017 – 17:00 h přednáška Historik Jindřich Vančura                         
- přednáší Mgr. Ladislava Váňová, emeritní ředitelka              

SOA Klatovy 
středa 25. října 2017 – 17:00 h  přednáška Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně 
  - přednáší Vendula Šindelářová,  
  přednáška se  uskuteční v prostoru barokní lékárny 

U Bílého jednorožce v Klatovech 

úterý 14. listopadu 2017 – 18:00 h přednáška Hirudoterapije aneb co vše léčit 
pijavkami                                                                      
- přednáší MVDr. František Zahrádka  

středa 15. listopadu 2017 – 17:30 h  - přednáška Přicházíme jako divoši, pak začínáme 
brát rozum - a naše posvátné rebelství se mění ve 
spořádanost                                                                   
- přednáší MUDr. Tomáš Lebenhart  

středa 22. listopadu 2017 – 17:00 h komentovaná prohlídka k části výstavy Věci všední 
přesto neobyčejné                                                             
- provází kurátor výstavy Libor Kodýdek 

úterý 28. listopadu 2017 – 17:00 h přednáška Současné betlémářství na Klatovsku                     
- přednáší Mgr. Ivana Sieberová, etnograf muzea 

středa 29. listopadu 2017 – 17:30 h přednáška Síla a duch rostliny čajovníku                   
- přednáší Kamil Novotný  

úterý 5. prosince 2017 – 16:00 h komentovaná prohlídka k části výstavy České 
Vánoce                                                                     
- provází kurátorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová 

středa 20. prosince 2017 – 18:00 h přednáška Věci všední, přesto neobyčejné  
 - přednáší Libor Kodýdek, autor výstavy 
 

Aktuální informace na www.muzeum.klatovynet.cz 
 



Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace 
 
 
Program přednášek v barokní lékárně U Bílého jednorožce v Klatovech                                     
ve 2. pololetí 2017  
 
 

středa 4. října 2017 – 18.00 h přednáška Baňkování – pomoc při potížích 
pohybového aparátu, praktické ukázky 

 - přednáší Václava Šnejdarová 
 

středa 25. října 2017 – 17.00 h přednáška Léčba nemocí v Tradiční čínské 
medicíně                                                                     
- přednáší Vendula Šindelářová 

  
 
Dále v měsíci listopadu 2017 je plánována v barokní lékárně U Bílého jednorožce 
v Klatovech přednáška MUDr. Tomáše Lebenharta na téma: “HOMEOPATIE, 
ÁJURVEDA”  a přednáška Kamila Novotného na téma: “ROSTLINA ČAJOVNÍKU              
A JEJÍ UŽITÍ”.  Datum a hodina zahájení přednášek budou včas uveřejněny. 
 
 
Bližší informace na webových stránkách muzea www.muzeum.klatovynet.cz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program přednášek a komentovaných prohlídek k výstavě Sběratelé, mecenáši, muzejníci... 
v 1. pololetí 2017 
 
úterý 14. února 2017 - 16:00 h Komentovaná prohlídka k části výstavy Mecenáš muzea 
Ševcovic - provázejí kurátoři výstavy PhDr. Milada Čermáková a Jan Jirák 
 
úterý 21. února 2017 - 17:00 h Přednáška Generál Ševcovic - přednáší Jan Jirák, archivář 
muzea 
 
úterý 14. března 2017 - 17:00 h Komentovaná prohlídka k části výstavy Zakladatelé moderní 
regionální historiografie - provází kurátor výstavy Jan Jirák  
 
úterý 28. března 2017 - 17:00 h Přednáška Hostaš archeolog - přednáší Mgr. Jindra Hůrková, 
archeolog muzea 
 
sobota 22. dubna 2017 - 15:00 h Komentovaná prohlídka k části výstavy Muzeum dětem - 
provází kurátorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová 
 
úterý 25. dubna 2017 - 17:00 h Přednáška Muzeum dětem - přednáší Mgr. Ivana  Sieberová, 
etnograf muzea 
 
úterý 9. května 2017 - 17:00 h Komentovaná prohlídka k části výstavy Věci všední, přesto 
neobyčejné - provází kurátor výstavy Libor  Kodýdek  
 
úterý 23. května 2017 - 17:00 h Přednáška Historie klatovského muzea - přednáší Mgr. 
Karolina Vítovcová, konzervátor muzea 
 
úterý 6. června 2017 - 17:00 h Komentovaná prohlídka k části výstavy Zakladatelé moderní 
regionální historiografie - provází kurátor výstavy Jindřich Hůrka 
 
úterý 20. června 2017 - 17:00 h Přednáška Cesta ke kořenům rodu - přednáší Jan Jirák, 
archivář muzea 
 
 
 
 
 
 
 
 


