
Letní tipy...

Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí návštěv-

níkům nejen hradní interiéry. 
Najdete zde i barokní lékárnu U černého orla, 

kupecký krám, řemeslné dílny,    expozici 1. svě-
tové 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 letní prázdniny jsou připraveny noční pro-
hlídky hradu i zážitkové Noci na hradě s možnos-
tí přespání v jeho historických prostorách.

Milovníky umění potěší výstava díla sochaře 
Jana Adolfa Vítka. 

K návštěvě zve i Stará polenská škola s původ-
ní třídou, kabinety, bytem učitele a dvěma černý-
mi kuchyněmi. 

V Polné je z čeho vybírat. Přijeďte a uvidíte!

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, 777 229 073
Web: www.muzeum-polna.cz
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
facebook:
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna

J0
7-

H
Pd

ZÁBAVA, 
POZNÁNÍ,
A NOVÍ 
KAMARÁDI
NA TEBE ČEKAJÍ NEJEN
V NOVÉM 3D FILMU!

ZOOPARK VYŠKOV

LIBEREC

PRAHA
PLZEŇ

OSTRAVA

VYŠKOV

BRATISLAVA

KOŠICE

WWW. DINOPARK.EU

5x v ČR   |   2x v SR   |   1x v ES

Podívej se!

NOVÝ3D FILM

Robotické i statické modely dinosaurů v životních velikostech 
Naučná expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými vykopávkami 
Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 
Unikátní obchod se suvenýry DinoShop 

...a mnoho dalšího pro malé i velké návštěvníky

Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

Pořízení slovenského dálničního 
poplatku za české koruny se prodraží. 
Letos už na Slovensku neexistuje dál-
niční známka. Dálnice se platí stejně 
jako třeba v Maďarsku pomocí elek-
tronické registrace. Platbu přes inter-
net zvládnete za pár minut z domova 
a levněji.

Při cestě na Slovensko už letos nemu-
síte lepit na přední sklo auta dálniční 
známku. To ale neznamená, že byste 
nemuseli vybrané úseky rychlostních 
komunikací platit. Jen se to stejně jako 
třeba v Maďarsku děje elektronicky.

Zjistíte, že jste mohli ušetřit čas i 
peníze a na internetové stránce www.
eznamka.sk zaplatit známku během 
pár minut platební kartou. Na mail 
přijde potvrzení, které nemusíte mít u 
sebe, ale pro klid duše to i odborníci z 
autoklubů doporučují.

Pokud slovenskou dálnici nezaplatíte, 
téměř jistě vás zjistí stacionární kame-
rový systém a vyměří vám automatic-
ky pokutu. Ta je v současné době od 
cizinců včetně Čechů prakticky nevy-
mahatelná, ale pokud vás chytí auto 
s mobilním kamerovým systémem, 
může vás to stát až pět set eur.

Na Slovensku potěší malý rozdíl mezi 
cenou desetidenní (10 eur) a měsíční 
(14 eur) dálniční známky.

Ceny paliv na Slovensku jsou mírně 
vyšší než u nás.    -lm-

Slovenské dálnice 
plaťte přes internet


