
           
         

AKCE LISTOPAD 2012

HRÁDEK 

Otevřeno: Út  – Ne  od 10.00 do 16.00 

EXPOZICE: 
okruh –  Město  stříbra  (přízemí  a  1.  patro  Hrádku)  –  geologický vývoj  kutnohorského 
regionu, předhistorické osídlení, objev stříbra,  vznik města, svět stříbrné šlechty        
Vstupné: plné 70,- Kč, snížené 40,-Kč. 
Prohlídka  s průvodcem  trvá  1  hodinu.  Vstupenka  zahrnuje  vstupné  i  na  právě 
probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku.

2. okruh – Cesta stříbra (sklepní prostory Hrádku, důlní stroj – trejv, havířská osada, 
středověké důlní dílo)
Prohlídka 2. okruhu ,, Cesta stříbra“ s průvodcem trvá 1,5 h.Vstupné:  plné 120,- Kč 
snížené 80,- Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní 
síni 
Hrádku. Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob, proto je nutná rezervace. Návštěva 
středověkého dolu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií, zdravotně postižené, kardiaky 
a těhotné ženy. Děti v doprovodu rodičů mají vstup povolen od 7 let, hromadné dětské 
výpravy až od 10 let.
Je možné navštívit oba okruhy společně s právě probíhající výstavou za zvýhodněnou 
cenu:  plné 140,-Kč, snížené 90,-Kč.  Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny.

VÝSTAVA - výstavní sál :  

20.7. – 30.11. „Sestry Voršilky“ 300. výročí příchodu řádu sv.  Voršily do Kutné Hory. 

ROZŠÍŘENÁ EXPOZICE  I. okruhu „Město stříbra - sály  v 1. patře 
19. 5. - 30. 11. „Vladislav Jagellonský a Kutná Hora“ 
Rozšířená expozice I.  okruhu -  Město stříbra   (doplňující  součást  mezinárodního projektu 
Europa Jagellonica a cyklu Hudba v Kutné Hoře za doby jagellonské)

hodovní sál:
28.10. – 30. 11. „Co nového v muzeu?“ Tradiční podzimní výstava představí nové přírůstky 
do muzejní sbírky a knihovny. Po několika letech  bude opět rozšířena o část zaměřenou i na 
exponáty, které se podařilo restaurovat v  posledních letech.
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Otevřeno: Út – Ne od 10.00 do 16.00 

EXPOZICE:
Královské horní město –  měšťanská kultura  a život  v 17. – 19. století. 
Vstupné: plné 50,- snížené  30,-Kč

EXPOZICE:
„Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ 
- stálá expozice ve sklepních prostorách Kamenného domu představuje  unikátní soubor 
kamenných  plastik  a architektonických článků z nejvýznamnějších
 kutnohorských památek města.
Vstupné:  plné         40,- Kč,       snížené    20,- Kč 

CELOROČNÍ VÝSTAVA:
1. 4. – 30. 11.  - “Z dějin školství kutnohorského“
Výstava představí historii školství v Kutné Hoře od středověkých počátků města a jeho 
farních škol, přes školy městské, příchod  učitelských řádů, rozvoj a výstavbu  nových škol na 
přelomu 19. a 20. století. 
Výstavu doprovází  interaktivní program .
Vstupné  výstava: 10,- Kč, 5,– Kč

TYLŮV DŮM 
Otevřeno do 17. listopadu : Út – So od 10.00 –  do 16.00 

EXPOZICE: 
„Život a dílo J. K. Tyla“  a "Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum".

Vstupné do expozice:  dospělí: 10,-Kč,   snížené: 5,- Kč, 
Vstupné  – expozice a sezónní  
výstava: dospělí 20,- Kč,  snížené 10,- Kč

VÝSTAVA:  6. 11. - 17. 11. “Výstava k 150. výročí Sokola v Kutné Hoře“  

                               Za ČMS připravila Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník, reg.historik)
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