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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 ško-
lu. Letní nabídka je plná zážitků – vyberte si:

• 17. srpna Příběhy polenského hradu. 
Hrad v noci ožívá polenskými pověstmi a ohňo-
vou show.

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

• 1. září Noc na hradě. Ochutnávka středově-
ké atmosféry hradu s možností přespání v hra-
ních interiérech.

• 8. – 9. září Jarmark na hradě. Řemeslný 
trh, dobové pouťové atrakce, kostýmované pro-
hlídky hradu v době polenské mrkvancové pouti.

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 
dovolenou nebo je pošlete na 
tábor? Obojí vyžaduje stejné - 
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. Pro-
to dobře zvažte, kam vycestovat, zda 
dáte přednost exotice, nebo raději 
zůstanete u nás v České republice. 
Informujte se předem, jak to v kon-
krétní zemi vypadá se stravováním, 
pitnou vodou a ubytováním, aby vás 
nic nezaskočilo.

2. Co zabalit
Předem si připravte seznam věcí, 

které budete potřebovat (určitě 
nemusíte vozit vše, co jinak využívá-
te každý den). Určitě nezapomeňte 
na lékárničku! 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 encefaliti-
dě apod. Cestujete-li do exotických 
zemí, poraďte se i o dalších očková-
ních.

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

se u kojenců projevuje neklidem a 

pláčem, u větších batolat pocity na 
zvracení či zvracením, bolestmi bříš-
ka. Trpí-li dítě cestovní nevolnos-
tí, před jízdou mu dejte sníst něco 
lehčího (nejsou vhodná tučná jídla, 
čokoláda a podobně). Většímu dítěti 
už můžete nabídnout lék proti nevol-
nosti, o vhodnosti použití se poraďte 
s lékařem.

Pokud přece jen dojde k nevolnos-
ti, zastavte a použijte navlhčený ruč-
ník či plenu na osvěžení. Pro jistotu 
mějte po ruce i mikrotenové sáčky 
na zvracení.

5. Kdo si hraje, nezlobí
Nezapomínejte na to, že o dovole-

né byste měli zajistit zábavu pro děti. 
Někdy je to obtížné, ale není nic hor-
šího, než nudící se a kňourající dítě. 
Zabalte mu proto oblíbené hračky, 
DVD přehrávač, knížky a hry. S oblí-
benou hračkou i cesta uběhne rych-
leji.

6. Jídelníček o dovolené
Zdravá a vyvážená strava má být 

samozřejmostí také o dovolené. 
Správný jídelníček má obsahovat 
dostatek obilovin (zejména v podo-
bě kaší), masa, ovoce, zeleniny a také 
mléka. 

Speciální batolecí mléka obohace-
né o LCP mastné kyseliny a prebioti-
ka GOS a FOS nejen dodají vašemu 
dítku všechny potřebné živiny, ale 
také podporují zdravou střevní mik-
roflóru, která je základem pro silnou 
imunitu. Na co si dát pozor při stra-
vování o dovolené?    -lm-

Dětský tábor nebo dovolená? 


