
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
příspěvková organizace 

 

Kulturní akce na LISTOPAD 2013 
 
Stálá expozice „HISTORIE KLATOVSKA”  
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea 
Základní vstupné: 30,- / 15,- Kč; rodinné vstupné: 70,- Kč 
 
Výstavy v hlavní budově muzea 
1. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea  
Základní vstupné: 20,- / 10,- Kč; rodinné vstupné: 40,- Kč (v rámci jedné vstupenky 

všechny  
níže uvedené výstavy)                                   

do 8. 11. 2013          „Šumava, Pošumaví a Bavorský les“ – výstava fotografií Martina                        
                                 Milforta; výstavní sál muzea                                                                                             

do 8. 11. 2013          „Bedřich Barták – obrazy“ – výběr z díla malíře a výtvarníka; 
                                 přednáškový sál muzea 

do 8. 11. 2013          „Nápojové sklo“ – výstava ze sbírek klatovského muzea; vitríny ve 
                                 vstupní hale muzea   

do 31. 12. 2013        „Klatovské karafiáty“ – připomínka 200. výročí klatovských karafiátů; 
                                 schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím muzea      

22. 11. – 3. 1. 2014  „Anděl, čert a Mikuláš, vánoční zas nastal čas“ – prezentace tvořivých 
                                 aktivit dětí a mládeže na dané téma;  vernisáž výstavy: 22. listopadu 
2013     
                                 od 16.30 hodin; výstavní sál muzea          

22. 11. – 3. 1. 2014  „Den přeslavný jest k nám přišel aneb České Vánoce“ – vánoční  
                                 výstavy; přednáškový sál, vitríny ve vstupní hale muzea 

22. 11. – 22. 12. 2013 „Vánoční trh“ – nabídne výrobky tradiční rukodělné výroby a lidových      
                                    řemesel; výstavní sál                                                                                                       

Otevírací doba muzea:  
listopad:     úterý – pátek      9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin 
Mimo uvedenou dobu lze návštěvu předem domluvit v pokladně nebo s vedením muzea  
 
Cyklus pracovních seminářů: 
9. listopadu 2013    „Magické dlaždice“ – kurz patchworku; přednáškový sál muzea, 
                                11.00 – 17.00 hodin; lektorka: Ing. Anna Králíková                                                         

19. listopadu 2013  „Candy kabelky“ –  stará indiánská technologie a její současné použití;  
                                 přednáškový sál muzea, 17.00 hodin; vstupné: 30,- Kč;  
                                 lektorka: Mgr. Ivana Sieberová       

23. listopadu 2013  „Vánoce s patchworkem (mikulášská bota – crazy patchwork,  
                                 vánoční ozdoby, obaly) – aplikace „V“ patchworku – ruční šití“;    
                                 přednáškový sál muzea, 11.00 – 17.00 hodin; lektorka: Ing. Anna    
                                 Králíková                                                                     
 



                                                                                                                          

 
Informace k pracovním seminářům lze získat na tel. čísle: 376 326 354 (Mgr. Ivana 
Sieberová), prostřednictvím e-mailu: muzeum.klatovy@tiscali.cz nebo na internetových 
stránkách muzea.                                
 
27. listopadu 2013   „Aranžování vánoční výzdoby s Hanou Kindelmannovou   
                                  Šebestovou“ – seminář se známou floristkou; vstupné: 50,- Kč;  
                                  přednáškový sál muzea, 17.00 hodin; doporučujeme rezervaci míst na  
                                  tel.: 376 326 362 nebo na e-mailové adrese: muzeum.klatovy@tiscali.cz 
                                                                                              

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: M. Salvová 
Otevírací doba:  
listopad:     uzavřeno  
Návštěvu je možno domluvit na telefonním čísle: 739 235 184 – skupiny od 10 osob.   

                                                                     
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: L. Kodýdek 
Otevírací doba:  
listopad:     uzavřeno 
Návštěvu je možno domluvit na telefonním čísle: 721 721 908 – skupiny od 10 osob.   

Pracovně-naučné pobyty pro mládež:  
15. – 17. listopadu 2013 
Informace: Mgr. L. Smolík (tel.: 737 061 235, 376 316 011) 
 
                                                    .                                                                               
Informace: 
 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, příspěvková organizace 
adresa: Hostašova 1, 339 01  Klatovy IV  
telefon: 376 326 362, 603 267 600, 737 061 235 
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz  
web: www.muzeum.klatovynet.cz  
 
 
 


