31.8 – 3.9.2017 - Camping Santa Barbara, Kutná Hora

Karavanistický sraz v Kutné Hoře
Jirka Panoch (CC Pardubice) uspořádal opět i tomto roce takřka rodinný karavanistický sraz v Campingu Santa Barbara
v Kutné Hoře (www.santabarbara.cz, GPS: 49°57'15.6"N 15°15'37.1"E). Velmi jsme si cenili, že v letošním roce jsme byli
mezi pozvanými i my. Kutná Hora byla pro nás ,co se týká poznání , „pole neorané“.
V rodinném minicampingu se sešlo celkem 14 posádek převážně z pardubického klubu. Je třeba podotknout, že o
mnoho více by jich tam ani nevešlo. V campingu jsou moderní sociální zařízení a restaurace. Obrovskou výhodou
tohoto campingu je, že leží takřka v centru města. Do centra Kutné Hory se dostanete za 10 minut pěší chůze. A věřte,
že zde je co vidět.
První den srazu panovala ještě obrovská horka, což se však přes noc radikálně změnilo. V dalších dnech se bohužel
ochladilo a často pršelo, ale na program poznávání architektonických a církevních památek nijak nenarušilo.
První den nás vzal Jirka Panoch na prohlídku zajímavostí Kutné Hory. Navštívili jsme hřbitovní kostel Všech svatých v
Sedleci, kde v podzemní kapli se nachází kostnice, kde jsou pochovány kosterní pozůstatky cca 60.000 lidí.
(www.sedlec.info, GPS: 49,9619011N, 15,2883119E)
Následovala prohlídka Katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele (http://www.kutna-hora.net/chrampanny-marie.php, GPS: 49°57'0.875"N, 15°16'23.149"E), která spolu s kostnicí je součástí bývalého cisterciáckého
opatství Sedlec zapsanou v seznamu UNESCO. Zde jsme si prohlédli vzácná umělecká díla, např. obrazy Petra Brandla.
Další významnou a nejnavštěvovanější historickou památkou, kterou jsme navštívili je chrám svaté Barbory
(www.kutna-hora.net/barbora.php, GPS: 49°56'42.037"N, 15°15'49.199"E), který spolu s jezuitskou kolejí tvoří
překrásné panorama podobné Hradčanům v Praze. To že i tato budova je zapsaná do seznamu kulturních památek
UNESCO , je hlavní příčinou obrovské návštěvnosti cizinců, které jsme na každém kroku poznávali.
Večer jsme se všichni sešli v místní hospodě (vhodnější název než restaurace), kde při kutnohorském pivečku a
s doprovodem harmonikáře jsme si poklábosili.
V sobotu nás zavedl Jirka Panoch na návštěvu Muzea českého stříbra na Hrádku (www.cms-kh.cz/hradek-muzeum-astredoveky-dul, GPS: 49°56'46.834"N, 15°15'53.772"E), kde jsme měli možnost sfárat do původního středověkého
stříbrného dolu. Díky podrobnému a zajímavému výkladu průvodkyně jsme měli příležitost se seznámit s těžbou
stříbrné rudy ve středověku. Neměli to horníci tehdy jednoduché, protože některé štoly byly jen 40cm široké a 120cm
vysoké. Sobotní odpoledne jsme využili toho, že přestalo pršet a vypravili se do centra města znovu, abychom se podle
své chuti prošli středověkými uličkami Kutné Hory. Stálo to za to, protože střed města je přímo protkán zajímavými
historickými budovami.

Abychom neumřeli hladem, připravili pořadatelé účastníkům na ohni skvělý vepřový guláš. Bylo ho tolik, že na
každého zbylo i na večeři.
I když počasí tomuto srazu příliš nepřálo, rozhodně nelitujeme, že jsme poznali část historických památek Kutné Hory i
blíže poznali přátele z Caravan Clubu Pardubice. Rodinná rada rozhodla, že v příštím roce bychom měli při nějaké
příležitosti opět na pár dnů do Kutné Hory přijet, abychom si prohlédli to, co jsme letos nestihli.
Chtěl bych zde pochválit a poděkovat pořádajícímu Jirku Panochovi (CC Pardubice) za výbornou organizaci a obětavou
průvodcovskou činnost při této karavanistické akci.
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