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Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes obklopují dvě 

barokní nádvoří. Navštívit můžete jak hradní 
expozice, tak i muzeum či starou polenskou školu. 
Letní nabídka je plná zážitků – vyberte si:

� 6. července Benefi ční rodinné odpoledne 
a koncert Jindřicha Černohorského. Dobrovol-
né vstupné ve prospěch Tyfl ocentra Jihlava.

� 13. července a 17. srpna Příběhy polenské-
ho hradu. Hrad v noci ožívá polenskými pověstmi 
a ohňovou show.

� 28. července a 1. září Noc na hradě. Ochut-
návka středověké atmosféry hradu s možností 
přespání v hradních interiérech.

� 25. srpna Hradní slavnosti. Zažijte atmo-
sféru rytířských soubojů a dobových řemesel na 
hradním nádvoří.

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

Další informace:
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
www.muzeum-polna.cz
https://www.facebook.com/hradpolna
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
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Chystáte se v létě s dětmi na dovole-
nou? Základem je plánovat a dodržo-
vat jednoduchá pravidla, zvláště pokud 
vyrážíte na cesty s kojenci a batolaty.

1. Příprava
Zaměřte se na výběr destinace, je-

jí vzdálenost, a  čím budete cestovat. 
Jako první byste měli mít na pamě-
ti pohodlí dítěte – nikoli vaše. Proto 
dobře zvažte, kam vycestovat, zda dáte 
přednost exotice, nebo raději zůstane-
te u nás, v České republice. Informuj-
te se předem, jak to v konkrétní zemi 
vypadá se stravováním, pitnou vodou 
a ubytováním, aby vás nic nezaskočilo.

2. Co zabalit
Předem si připravte seznam věcí, kte-

ré budete potřebovat (určitě nemusí-
te vozit vše, co jinak využíváte každý 
den). Určitě nezapomeňte na lékár-
ničku! Podívejte se, jestli jste si zabalili 
skutečně vše.

3. Očkování
Zkontrolujte, zda má dítě všechna 

povinná očkování za sebou. A pou-
važujte o očkování nepovinném, 
například proti klíšťové encefalitidě 
apod. Cestujete-li do exotických zemí, 
poraďte se i o dalších očkováních.

4. Pozor na nevolnost
Cestovní nevolnost, tzv. kinetóza, se 

u kojenců projevuje neklidem a plá-
čem, u větších batolat pocity na zvrace-
ní či zvracením, bolestmi bříška. Trpí-

Pravidla dovolené s dětmi
li dítě cestovní nevolností, před jízdou 
mu dejte sníst něco lehčího (nejsou 
vhodná tučná jídla, čokoláda a podob-
ně). Většímu dítěti už můžete nabíd-
nout lék proti nevolnosti, o vhodnosti 
použití se poraďte s lékařem.

Pokud přece jen dojde k nevolnosti, 
zastavte a použijte navlhčený ručník či 

plenu na osvěžení. Pro jistotu mějte po 
ruce i mikrotenové sáčky na zvracení.

 
6. Jídelníček o dovolené

Zdravá a vyvážená strava má být 
samozřejmostí také o dovolené. Správ-
ný jídelníček má obsahovat dostatek 
obilovin (zejména v podobě kaší), 

masa, ovoce, zeleniny a také mléka. 
Speciální batolecí mléka obohacené 
o LCP mastné kyseliny a prebiotika 
GOS a FOS nejen dodají vašemu dít-
ku všechny potřebné živiny, ale také 
podporují zdravou střevní mikroflóru, 
která je základem pro silnou imunitu. 
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