Kamenný dům 1. 4. – 30. 11 interaktivní program
k výstavě: Čaj a káva radost dává. Výstava ze sbírek
ČMS a ve spolupráci s Dobrou čajovnou v Kutné Hoře.
Žáci se zábavnou formou dozvědí o historii, pěstování,
zpracování různých druhů čaje, kávy a káv. náhražek.
Návaznost na RVP: Člověk a příroda, Dějepis,
Modrnizace společnosti. Doba trvání 60 min. Vstupné
15,- Kč
Hrádek celoroční interaktivní program: 1. prohlídkový
okruh „Město stříbra“: Život ve středověké Kutné Hoře.
Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis,
Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání 45- 60 min.
Pro ZŠ i SŠ. Vstupné 40,- Kč. Zajišťuje Mgr. Kateřina
Vavrušková (historik, muzejní pedagog, PR pracovník)
kontakt: e-mail:vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325
Hrádek celoroční interaktivní program: Havířský test
Program probíhá v hlavní
muzejní budově - Hrádku,
Barborská 28, Kutná Hora. Je
určen pro MŠ, ZŠ. Během
programu se žáci zábavnou
formou dozvědí, jak se stříbro
těžilo, zpracovávalo. Budou
jim představeny
jednotlivé
rudy,minerály a na okamžik se promění i ve středověkého
havíře. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis,
Modernizace společnosti. Doba trvání: 45 min
Cena 15,- Kč (bez návštěvy dolu) Přihlášky přijímá:
muzejní lektorka Mgr. Kateřina Vavrušková
Kontakt: vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325
Hrádek interaktivní program květen – červen,
k výstavě: Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
Výstava se koná v rámci NÁRODNÍCH
SLAVNOSTÍ ´Jan Hus – Evropan nové doby´ ve
spolupráci s Muzeem J. Husa v Kostnici a Husitským
muzeem v Táboře k 600. výročí upálení Mistra Jana
z Husi. V rámci programu si děti prohlédnou
prostřednictvím komentované prohlídky výstavu a prožijí
den v roce 1415. Návaznost na RVP: Člověk a
společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa.
Doba trvání 45- 60 min. Pro ZŠ i SŠ. Cena 15,- Kč (bez
návštěvy dolu) Přihlášky přijímá: muzejní lektorka Mgr.
Kateřina Vavrušková. Kontakt:
739 717 325

vavruskova@cms-kh.cz, tel.

Kamenný dům – komentovaná prohlídka: Spolkový život
a osobnosti Kutné Hory v 19. století. Nová část expozice
„Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17.
– 19. století“. Návaznost na RVP: Člověk a společnost,
Dějepis, Modernizace společnosti, Výchova k občanství,
Člověk ve společnosti.
Doba trvání 30 - 45 min. Vstupné 10,- Kč
komentovaná prohlídka:
Lapidárium: Umění kameníků
středověké Kutné Hory.
Návaznost na RVP: Člověk a
společnost, Dějepis, Křesťanství a
středověká Evropa. Doba trvání
30- 45 min. Vstupné 10,- Kč
Zajišťuje Bc. Josef Kremla
(historik, archivář ČMS), kontakt:
e-mail: kremla@cms-kh.cz,
tel. 327 512 159 linka 30, mob. 608 450 592
České muzeum stříbra vyhlašuje u příležitosti
20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO
výtvarnou soutež :
HISTORICKÁ KUTNÁ HORA OČIMA DĚTÍ
Soutěže se mohou účastnit žáci MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia.
Výtvarné práce: malbu, kresbu, koláž, linoryt, plastiku
přijímá do 30.9. 2015 muzejní lektorka K. Vavrušková na
adrese: ČMS, Barborská 33, Kutná Hora.
Nejlepší dětské výtvarné práce z projektu budou
v průběhu října vyhodnoceny a vystaveny ve dnech
3.11. – 14.11. 2015 v Tylově domě v K. Hoře.
Dále vám nabízíme vzdělávací program k našim stálým
expozicím formou pracovních listů, které naleznete ke
stažení na www.cms-kh.cz a zdarma poradenství !

Možnost výběru témat přednášek
Vypálení Malína roku 1412 Doba trvání 60 min
Kutnohorská bible Martina z Tišnova (1489)
Doba trvání 60 min
Návaznost na RVP:
Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká
Evropa
Z dějin školství kutnohorského Doba trvání 60 min

Sestry voršilky a Kutná Hora Doba trvání 60 min
Návaznost na RVP: Výchova k občanství, Člověk ve
společnosti, Člověk a společnost, Dějepis, Počátky Nové
doby
Osobnosti Kutné Hory 19. století Doba trvání 60 min
Kutná Hora v 2. polovině 19. století Doba trvání 60 min
Archeologický sbor Vocel – zakladatel muzea a
zachránce chrámu sv. Barbory Doba trvání 60 min
Návštěva císaře a krále Františka Josefa I. v Kutné
Hoře (1906) Doba trvání 60 min
Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis,
Modernizace společnosti, Výchova k občanství, Člověk ve
společnosti.
přednášející: Bc. J. Kremla (historik, archivář ČMS),
kontakt: tel: 327 512 159 linka 30, 608 450 592
nebo e-mail: kremla@cms-kh.cz. Přednášku si
objednávejte nejlépe týden dopředu. Vstupné na přednášku
10,- Kč.
Kutnohorské dolování Doba trvání 60 min
Mincování v Kutné Hoře a okolí
Doba trvání 60 min
Hutnictví v Kutné Hoře Doba trvání 60 min
Mlynáři a pekaři v Kutné Hoře
Doba trvání 60 min
RVP: Člověk a společnost, Dějepis,
Křesťanství a středověká Evropa, Výchova a občanství,
Stát a hospodářství.
přednášející:Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník,
historik, muzejní pedagog ČMS), kontakt: e-mail:
vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325
Přednášku si objednávejte nejlépe týden dopředu.
Vstupné na přednášku 10,- Kč (v rámci škol. projektu
zdarma)
Přednáška: Archeologický výzkum v Kutné Hoře –
Karlově Seznámení s výsledky výzkumu
nejvýznamnějších pravěkých lokalit na území Kutné Hory.
Doba trvání 60 minut
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost - Dějepis.
Přednášející: RNDr. Jana Králová (geolog). Kontakt:
kralova@cms-kh.cz, tel. 327 512 159 linka 24.
Přednášku si objednávejte nejlépe týden dopředu. Vstupné
na přednášku 10,- Kč.

Stálá expozice ČMS – TYLŮV PAMÁTNÍK
Tylův rodný dům nesl původně
název „Dům U zlatého
hřebene“ a stával v bývalé
Čáslavské, dnešní Tylově ulici.
V budově je umístěna expozice
věnovaná životu a dílu této
významné osobnosti českého
národního obrození a expozice Kutnohorské podzemí a
jeho průzkum.
Vstupné – expozice: plné 10,- Kč; snížené 5,- Kč
Vstupné – expozice a sezónní výstava: plné 20,- Kč; 10,- Kč
Otevřeno: duben – říjen, Út – So 10,00 - 16,00

Stálá expozice ČMS
KAMENNÝ DŮM
Kamenný
dům
náleží
k nejvýznamnějším památkám
evropské
pozdně
gotické
architektury. V letech 1487 –
1515 byl dům přestavěn a
v roce 1490 získal reliéfní výzdobu štítu od známého
kamenického mistra Brikcího z Vratislavi. Dnes jsou
v Kamenném domě dvě stálé expozice Českého muzea
stříbra. První nese název Královské horní město –
měšťanská kultura a život v 17. – 19. století a druhá
stálá expozice Lapidárium: Umění kameníků
středověké Kutné Hory, která představuje unikátní
soubor kamenných plastik a architektonických článků
z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.
Vstupné I. okruh : plné 50,- Kč, snížené 30,- Kč
II. okruh: plné 40,- Kč, snížené 20,- Kč

OTEVÍRACÍ DOBA KAMENNÝ DŮM A HRÁDEK:

duben, říjen
9,00 - 17,00
květen, červen, září 9,00 - 18,00
červenec, srpen
10,00 - 18,00
listopad
10,00 - 16,00

Stálá expozice ČMS – HRÁDEK,
STŘEDOVĚKÝ STŘÍBRNÝ DŮL
1. okruh – Město stříbra (přízemí a 1. patro Hrádku):
geologický vývoj kutnohorského regionu, předhistorické
osídlení, objev stříbra, vznik a výstavba města, svět tzv.
stříbrné šlechty, „Komnata
pana Jana Smíška“,
mincovní pokladnice numismatika, hodovní síň,
kaple.

Č eské muzeum stř íbra,
p.o., v Kutné Hoř e,

Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu.
Vstupné: plné 70,- Kč, snížené 40,- Kč. Vstupenka zahrnuje
vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni
Hrádku.

2. okruh – Cesta stříbra
Ve sklepních prostorech Hrádku a v přilehlých areálech se
návštěvník seznámí s technologií středověkého dolování,
dopravy, úpravnictví a hutnění rudy a s procesy následného
zpracování stříbra až po ražbu mincí. Součástí okruhu je
velký těžní stroj (žentour či trejv), havířská osada
a především autentické středověké důlní dílo na oselském
rudním pásmu.
Prohlídka s průvodcem trvá 1,5 hodiny.
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 6 let, hromadné dětské výpravy až od 10
let.
Je možné navštívit oba okruhy společně za zvýhodněné
vstupné: plné 140,- Kč, snížené 90,- Kč.
Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny.

OBJEDNÁVKY PROHLÍDEK
e-mail: objednavky@cms-kh.cz
http://cms-kh.cz/rezervace/
tel.: 327 512 159 nebo 733 420 366

Barborská 28, 284 01 Kutná Hora,
tel: 327 512 159, fax: 327 513 813
info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz,
reservations@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Interaktivní programy
pro školy v roce 2015

