Podzimní výlet do Kutné Hory - 31.10.2015
Obec Bílé Poličany pořádá ve spolupráci s SDH Bílé Poličany v sobotu 31.10.2015 celodenní zájezd do Kutné
Hory. Kromě samotného města, které je zapsáno na seznamu UNESCO, navštívíme 3 zajímavá místa. Cestovné
je zdarma, vstupné a stravování si platí účastníci zájezdu. Program může být i individuální. Odjezd v 8:30 od
hasičské zbrojnice. Předpokládaný návrat v 17 - 18 hodin.
Na zájezd je vybírána záloha ve výši 100,- Kč na osobu, která bude použita na úhradu vstupného.

1 - Hrádek - České muzeum stříbra a středověký stříbrný důl
Prohlídkový okruh přibližuje celý proces, kterým musela projít stříbrná ruda, nežli se
z ní vyrazila mince. Návštěvník se seznámí se středověkým způsobem těžby,
zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí tohoto
prohlídkové okruhu je replika důlního díla s technickým vybavením, scénická
expozice přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mince, původní velký těžní stroj
na koňský pohon, takzvaný trejv, i autentické středověké důlní dílo. Návštěvníci,
vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí,
procházejí asi 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu.
Od 25. května 2007 okruh obohacen o novou část, takzvanou "Havířskou osadu", instalovanou na zahradě
Hrádku. Její součástí jsou hrázděné a srubové stavby, přístřešky (tzv. havířské kavny), promývací koryta na rudu,
stoupa na drcení rudy s kolem a především replika nístějové pece s měchy pod zastřešením, jakási dobová huť se
svým zařízením a nástroji. Samozřejmostí jsou i figuríny pracovníků, kteří se zabývali úpravou a tavbou rudy.
Prohlídka trvá 1,5 hodiny. Vstupné 120,- Kč pro dospělé, 80,- Kč pro děti, studenty a seniory
Dětem do 6 let je vstup do důlního díla zakázán, od 6 do 10 let povolen pouze v doprovodu dospělých Vstup do
důlního díla se nedoporučuje osobám trpícím klaustrofobií, zhoršeným zdravotním stavem a ženám ve vysokém
stupni těhotenství. Do muzea je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek, v silně
znečištěném oděvu a se psy.

2 - Chrám sv. Barbory a kaple Božího těla
Prohlídky chrámu svaté Barbory probíhají individuálně, bez průvodce. Na
pokladně chrámu je možné si půjčit stručný text o historii a nejdůležitějších
zajímavostech v různých světových jazycích. Za poplatek 40 Kč je možné si
zapůjčit audioprůvodce.
Vstupné 85,- Kč pro dospělé, 65,- Kč pro studenty 15 - 26 let a
seniory od 65 let, 40,- Kč děti 6 - 15 let, do 6 let zdarma

3 - Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí
Kostnice je podzemní kaplí Hřbitovního kostela Všech Svatých, který byl
původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142
panem Miroslavem z Markvartic. Kostelík byl vystavěn ve 14. století jako karner
- skládá se ze dvou kaplí postavených nad sebou - a podle nejnovějších
průzkumů se spolu s dalšími stavebními součástmi opatství snažil přiblížit svým
jeruzalémským vzorům.
Vstupné 90,- Kč pro dospělé, 60,- Kč pro děti, studenty 15 - 26 let a seniory
od 65 let, 40,- Kč děti 6 - 15 let

