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Tfiináctá zábavnû poznávací exkurze obãanÛ BrÈova-Jenãe pod vedením Radovana Chloupka
tentokrát smûfiovala do stfiedoãeské metropole stfiíbra - Kutné Hory. 

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.

Arboretum ·melcovna Boskovice vás srdeãnû zve na

Dny adventních a vánoãních dekorací
25. a 26. listopadu od 12.00 do 18.00 hodin ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna „Dva Dvory”

- Prodejní v˘stava adventních a vánoãních dekorací a polotovarÛ
- V˘roba vlastních adventních dekorací pod vedením aranÏéra

obãerstvení zaji‰tûno  úãastnick˘ poplatek 35 Kã na v˘robu 1 ks dekorace

Prvním cílem v Kutné Hofie byl chrám
sv. panny Barbory. V této pûtilodní gotic-
ké katedrále jsme vidûli oltáfi,
Smí‰kovskou kapli, Mincífiskou kapli,
Pískovské kaple a kazatelnu. Nûktefií vy-
stoupali na emporu - balkón, kde si zblíz-
ka prohlédli varhany a chrámové lodû 
vidûli z ptaãí perspektivy. V sousedství
chrámu sv. Barbory se nachází b˘valá 
kaple BoÏího tûla s vyhlídkou. Kolem
Jezuitské koleje a Arcidûkanského farní-
ho kostela sv. Jakuba Vût‰ího s právû 
opravovanou vûÏí a Hrádku - âeského
muzea stfiíbra jsme se pfiemístili
k Vla‰skému dvoru. 

Vla‰sk˘ dvÛr b˘val královsk˘m palá-
cem s mincovnou, kde se od roku 1300
razily stfiíbrné PraÏské gro‰e. Nejprve
jsme prohlédnuli nádvofií, odkud se
vchází do jednotliv˘ch mincovních dílen
zvan˘ch ‰mitny a poté vstoupili do palá-
ce, kde jsou expozice v˘roby penízÛ
a v b˘valé královské domácí kapli nám
prekéfisk˘ tovary‰ pfiedvedl raÏbu mince.
Po obûdû jsme se vydali na spoleãnou
procházku historick˘m jádrem Kutné
Hory kdysi zvan˘m âeské Athény. Na
Palackého námûstí nás zaujalo setkání nû-
kolika desítek vozÛ Wartburg veterán klu-
bu, a pokraãovali jsme Kollárovou ulicí
a ulicí Jifiího z Podûbrad kolem evange-
lického kostela, kostela Nejsvûtûj‰ího
Srdce Pánû u b˘valého klá‰tera Vor‰ilek
a církevního gymnázia ke Staré fafie.
Za‰li jsme také pfies Václavské námûstí
k Morovému sloupu na ·ultysovû ulici.

Poté jsme se pfiesunuli do Sedlece,
odkud jsme nejprve pû‰ky vystoupali na
lesnat˘ vrch KaÀk, v druhohorách ost-
rov v kfiídovém mofii, kde se nachází
svûtoznámá paleontologická lokalita -
národní pfiírodní památka KaÀk, a na 
vrcholu rozhledna Havífiská bouda
s restaurací a penzionem. Je to kamenná

rozhledna z kyklopského zdiva s pro-
sklenou kavárnou nahofie, odkud je v˘-
hled nejen na Kutnou Horu, ale také na
zámek Kaãina a tepelnou elektrárnu
Chvaletice. V Sedleci stojí b˘val˘ cis-
terciáck˘ klá‰ter, dnes cigaretová továr-
na a Muzeum tabáku Philip Morris,
a v sousedství bazilika Nanebevzetí

Panny Marie a sv. Jana Kfititele.
Vstoupili jsme do baziliky postavené na
pfielomu tfiináctého a ãtrnáctého století.
Na zaãátku osmnáctého století obnove-
nou tehdy zaãínajícím stavitelem Janem
BlaÏejem Santinim-Aichelem ve stylu
barokní gotiky. Pfied námi se otevfiela
vysoká hlavní loì s hlavním oltáfiem
a boãní loì s kaplemi. V kinosále jsme
si se zájmem prohlédli pouãné video
z historie Sedlece a druh˘m ‰nekov˘m
bezvfietenov˘m schodi‰tûm vylezli pod
stfiechu a podkrovím do‰li na kÛr.
V tomto prostoru libokrásnû zazpívala
paní prÛvodkynû Dagmar. K sedlecké
katedrále patfiil hfibitov s kostelem
V‰ech svat˘ch. Hfibitovní kostel je tvo-
fien dvûma podlaÏími. Horní kaple sym-
bolizuje BoÏí království, dolní kaple
vstup z pozemského svûta do podsvûtí.
Tento prostor je proslul˘ v˘zdobou
z kostí - jsou tu kostûné lustry, kruci-
fix, Schwarzenbersk˘ erb a pyramidy
z lebek a kostí. A nakonec jsme spo-
leãnû poveãefieli ve stylové staroãeské
restauraci Daãick˘ v Kutné Hofie.
Stûny této krãmy jsou vyzdobeny Ïer-
tovn˘mi i senzaãními obrazy nejen
z ãeské historie. Po dobré veãefii zb˘-
valo uÏ jen podniknout zpáteãní cestu
domÛ. TakÏe díky brÈovsk˘m dárcÛm
krve a v‰em, kdoÏ mûli podíl na tomto
zdafiilém putování, na kterouÏto upo-
mínku byla i tentokrát vydána pamûtní
pohlednice.

Text a foto: Jifií Vymûtalík

Dárci krve z BrÈova – Jenãe putovali do Kutné Hory

Velechrám. Kutná Hora, kostel sv. panny Barbory a Jezuitská kolej.


