
 

Kulturní akce na ČERVEN 2019 
 
 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
příspěvková organizace 
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362 

e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz   

Otevírací doba červen: út–so 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin 

                neděle                      13:00–17:00 hodin 

     pondělí zavřeno 

               

 

Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy muzea: 

plné                                                                  60,- Kč 

snížené                                                           30,- Kč 

rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)                     140,- Kč 

hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)      20,- Kč 

mimořádné vstupné plné 100,- Kč 

mimořádné vstupné snížené 50,- Kč 

 

 

 

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY:  

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.  

 

 

 

VÝSTAVY V HLAVNÍ BUDOVĚ MUZEA:  

do 29. 9. 2019 | PEKelněSESOustřeď a jiné karetní hry – výstava stolních her. 

do 29. 9. 2019 | Nové přírůstky v muzejních sbírkách – výstava nových sbírkových 

předmětů muzea. 

27.6.–29.9. 2019 | Lubomír Pěknice – výstava obrazů. 

 

 

DOPROVODNÁ AKCE K VÝSTAVĚ:  

Mistr PEXESA Klatovy 2019 | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., 

vyhlašuje pexesový turnaj o titul Mistr PEXESA Klatovy 2019; vstupné na turnaj 60/30,- Kč; 

přihlášky jsou závazné a zájemci je mohou získat na webových stránkách muzea, facebooku            

a v pokladně muzea. Pro účastníky turnaje bude připravena limitovaná edice Pexesa 

klatovského muzea a další ceny. Hrací dny (dle počtu přihlášených) jsou plánovány na červen 

(skupiny) a září (finále a dohrávky). Aktuální informace budou uvedeny na webových 

stránkách a facebooku muzea.  

 

 

 

 

 

mailto:info@muzeumklatovy.cz
http://www.muzeum.klatovynet.cz/


 

BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE  
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362; 

e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz; kontaktní osoba: Martina 

Salvová. 

Otevírací doba červen: út–ne 9:00–12:00 a 13:00–17:00; plné vstupné: 80,- Kč, snížené 

vstupné 50,- Kč   

Prohlídky se v otevírací době konají při minimálním počtu 5 osob.  

Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu       

na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze pro skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 

120/80,- 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 červen: sobota a neděle 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin;  

plné vstupné: 40,- Kč, poloviční vstupné: 20,- Kč 

Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním 

čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 80/40,- Kč 

 

7.–9.6. 2019 a 30.6.–12.7. 2019 | Pracovněnaučné pobyty pro mládež – projekty zaměřené 

na údržbu nemovitostí skanzenu a sbírkového fondu klatovského muzea v Expozici lidové 

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