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Hrad Ledeč 
nad Sázavou

Hrad v Ledči nad Sázavou se řadí mezi nej-
starší šlechtické hrady v Čechách a je jediným 
dochovaným hradem středního Posázaví. 

 Je to dominantní stavba, která vévodí krás-
nému městečku a strhává pozornost návštěv-
níků, kteří zde nacházejí odpočinek a poznání, 
při návštěvě výstavních expozic a starobylého 
hradního areálu. 

 Pro návštěvníky jsou zde připraveny růz-
né prohlídkové okruhy a zázemí pro neruše-
ný odpočinek. Krom návštěvy muzea je možno 
vystoupat na hradní věž s vyhlídkou, nebo do 
půdních prostor.

Areál hradu je i atraktivním místem pro fi l-
maře, takřka každoročně zde fi lmové společ-
nosti natáčí scény do historických fi lmů či po-
hádek. 

Hrad je zapsán v Ústředním seznamu  kul-
turních památek České republiky.

 Kontakt 
Tel.: 731 612 460
E-mail: hrad@ledecns.cz
Průvodcovské centrum:
Tel.: 731 612 457
E-mail: hrad@ledecns.cz
www.hrad-ledec.cz J08-HLSd

Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí ná-

vštěvníkům nejen hradní interiéry. 
Najdete zde i barokní lékárnu U černého or-

la, kupecký krám, řemeslné dílny, expozici 1. 
světové války s maketou legionářského vozu 
„těplušky“ v životní velikosti. 

Na trase Muzeum zaslechnete tikot věžních 
hodin, jemnou hudbu hracích strojků i říznou 
muziku orchestrionu. 

Na srpen jsou připraveny noční prohlídky 
hradu i možnost přespání v jeho historických 
prostorách. 

Dřevěné loutky najdete nejen na výstavě k 
90. výročí loutkového divadla v Polné, ale i v 
různých hradních zákoutích.

 V září o mrkvancové pouti pak hradní ná-
dvoří ožije tradičním jarmarkem. Na shledanou 
v Polné!

Otevírací doba: 
denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Adresa a konkrétní údaje
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336
Web:  www.muzeum-polna.cz
E-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
Facebook: 
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna

J0
8-
H
Pd

VÁŠ ZÁŽITKOVÝ 
PRÁZDNINOVÝ 

DEN

NAVŠTIVTE OJEDINĚLÝ 
RELAXAČNÍ SAUNOVÝ SVĚT 
S PRŮPLAVOVÝMI BAZÉNY 
UPROSTŘED PŘÍRODY PODKOMORSKÝCH 
LESŮ NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

|  ČISTÉ A VYHŘÍVANÉ 
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ 
BAZÉNY 

|  SAUNOVÁ VESNIČKA 
S PŘÍRODNÍM JEZÍRKEM 

|  SLUNNÁ LOUKA 
LADA, FRESH BARY 
A ODPOČÍVÁRNY 

|  LETNÍ SAUNOVÉ 
CEREMONIÁLY 

|  KOUPELE A MASÁŽE

SPECIÁLNÍ LETNÍ AKCE 
OD 13. 6. DO 4. 9. 2016 
s časy navíc ve wellness světě.
Ke vstupu na 120 minut dostanete 
navíc 30 minut.
Ke vstupu na 180 minut dostanete 
navíc 60 minut.

WELLNESS INFINIT MAXIMUS
Hrázní 4a (hotel Maximus Resort), Brno – Kníničky
tel.:  +420 730 182 942, +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@infi nit.cz
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První měsíc letních prázdnin se pomalu ale jistě 
chýlí ke svému konci. Ten druhý však máme ještě 
před sebou. Ti, kteří dosud neměli možnost odjet 
na dlouho očekávanou dovolenou, se na ni chystají 
právě v nadcházejícím srpnu.

Také mnozí Jihlavané  plánují vyrazit za sluníč-
kem a mořem do zahraničí, někteří volí variantu tu-
zemské dovolené spojenou s poznáváním památek. 
To vše souvisí s cestováním. Nejčastější variantou je 
přitom přeprava autem.

V letních měsících je na silnicích zvýšený provoz, 
čímž stoupá také počet dopravních nehod. V lepším 
případě to odnesou jen plechy, v tom horším si ha-
várie vyžádají zranění nebo i lidské životy.

Příčiny bývají různé. Mezi ty nejčastější patří mi-
krospánek, nepozornost řidiče, spěch, rychlá jízda, 
ale i alkohol za volantem. Policie proto apeluje pře-
devším na řidiče, aby cestu autem nepodceňovali a 
řádně se na ni připravili. 
Řidič by měl před cestou v první řadě nechat 

zkontrolovat své vozidlo odborníky v autoservisu, 
jedná se zejména o brzdy, pneumatiky, osvětlení a 
chladicí systém. Zapomenout by neměl ani na po-
vinnou výbavu vozu včetně výstražného trojúhelní-
ku a reflexní vesty, která by měla být po ruce. Dů-
ležitá je i lékárnička. Od věci není si koupit vhodný 
hasicí přístroj.

Důležitý je odpočinek
Trasu je vhodné si předem naplánovat. Pokud li-

dé chtějí cestovat za hranice České republiky, měli 
by si před odjezdem také prověřit místa, kde bude 

nutné mít dálniční známku nebo platit mýtné a po-
dobně. V některých zemích platí pro provoz na po-
zemních komunikacích jiná pravidla, proto je dobré 
si také zjistit odlišnosti dopravních předpisů v za-
hraničí.

Obzvláště důležité je, aby byl šofér před dlouhou 
cestou odpočatý. Rozhodně není dobré například 
balit věci na cestu na poslední chvíli až do noci a br-
zy ráno vyrazit. Při řízení vozidla by neměl přece-
ňovat vlastní síly. Naopak by měl dodržovat dosta-
tečný počet přestávek a pitný režim.

Spěch není dobrý rádce
Riziko dopravní nehody hrozí zejména při dlouhé 

jízdě v noci, pokud ostatní spolujezdci spí. Myslet je 
třeba také na to, že nákladem přetíženému vozidlu 
se mění jízdní vlastnosti. Z automobilu musí mít ři-
dič dobrý výhled. Zejména na palubní desce a krytu 
zavazadlové prostoru by neměly být odložené žád-
né věci, které by ve výhledu bránily.

Každá volně odložená věc, která je přepravovaná 
v interiéru auta, může totiž při případné doprav-
ní nehodě jeho osádku zranit. Velkým hazardem je 
pak telefonování nebo kouření za volantem. Samo-
zřejmostí je se při jízdě řídit dopravním značením a 
dbát pokynů policistů.

Šoférům doporučujeme, aby k sobě byli na silni-
cích ohleduplní a drželi se pravidla, že je lepší přijet 
do cíle o něco později, ale hlavně v naprostém po-
řádku. Nervozita a riskantní předjíždění rozhodně 
nic neurychlí.
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Autem na dovolenou 
- to vyžaduje pozornost

Zkontrolujme auto 
před dovolenou

Patříte k těm, kdo jezdí na dovolenou autem? 
Protože jde často o velmi dlouhé tratě, které 
musí váš miláček na čtyřech kolech zdolat pl-
ně naložený a ve vysokých teplotách, vyplatí 
se nechat ho před cestou zkontrolovat. Na co 
nesmíte zapomenout?

1. Kapaliny
Olej je základní tekutinou auta. Nechte si ho 

v servisu doplnit a zkontrolujte také stav filt-
ru. Nezapomeňte ani na tekutinu posilovače 
řízení či chladící kapalinu.

2. Brzdy a tlumiče
Kromě stavu brzdové kapaliny přezkoumejte 

stav brzdového obložení, kotoučů, účinnost a 
symetrii brzd. Na požádání vám v servisu změ-
ří i opotřebení tlumičů.

3. Podvozek
Standardně se v servisu dělá jen vizuál-

ní kontrola podvozku. Když vám však vibruje 
volant nebo auto samovolně zatáčí do strany, 
dejte si změřit geometrii podvozku a nechte si 
nastavit řízení.

4. Světla
Špatně nastavené světlomety mohou nadělat 

na cestě plno problémů. Kontrolu těchto částí 
auta nechte na odbornících. Náhradní zářivky 
však musíte mít - patří k povinné výbavě.

 (Pokračování na str. 16)


