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V Městském muzeu v Polné vysta-
vují jedny z nejcennějších renesanč-
ních šperků na území České republi-
ky. Kolekce klenotů byla nalezena na 
začátku 20. století v kryptě tamního 
kostela. Původně zdobily oděvy šlech-
ticů. Veřejnost má jedinečnou mož-
nost si je prohlédnout v rámci oslav 
780 let města Polná.

Výstava Malý poklad z velké-
ho světa: renesanční šperky rodu 
Zejdliců ze Šenfeldu, probíhá 
od 17. 6. do 10. 7. 2022. Městské 
muzeum v Polné považuje za čest, že 
záštitu nad tímto projektem převzali 
královéhradecký biskup Jan Vokál, před-
seda Senátu Miloš Vystrčil a také krajský 
radní pro oblast kultury Roman Fabeš.
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Po dvouleté odmlce způsobené řaděním covidu se v Humpolci opět ode-
hraje oblíbený Bernard Fest. „Festival probíhá na humpoleckém Horním náměs-
tí. Stěhovat festival jinam, např. kvůli rozestupům návštěvníků, nechceme, přišel 
by o unikátní atmosféru, kterou mu toto místo dodává. Věříme, že letos už bude 
situace příznivá pro to, aby vše proběhlo bez problémů,“ říká hlavní pořadatel 
Zdeněk Mikulášek.

Hvězdou pátečního odpoledne bude Lucie Bílá, dobrou zábavu slibuje i 
účast skupin Tři sestry a MIG 21, v sobotu pak město rozezní rockové sku-
piny Chinaski a Wanastowi Vjecy. Náladu nepochybně podpoří německá 
dechová kapela � e Heimatdamisch, populární originálními úpravami svě-
tových hitů například od AC/DC, Guns N‘ Roses, či Lady Gaga. Dramatur-
gie pamatuje i na mladší návštěvníky, především pro ně v sobotu dopoledne 
zahraje skupina Pískomil se vrací a klavírista a zpěvák Jaroslav Uhlíř. -tz-

Dvoudenní Bernard fest
láká známými jmény

U vody buďte opatrní

Léto je za dveřmi a v horkých let-
ních dnes se každý těší na příjemné 
ochlazení v bazénu či rybníku. Co 
si s sebou vzít na celodenní pobyt 
u vody?

Když vyrazíte do přírody
Až si budete ráno balit batoh, 

myslete na to, že vás dost možná 
čeká celý den někde mimo civili-
zaci.

Je tedy potřeba myslet na všech-
no, na pitný režim především. 
Dospělý člověk by měl vypít zhru-
ba 2 litry vody denně. Pokud tedy 
v blízkosti nebude žádný stánek 
s občerstvením, zásobte se dosta-
tečným množstvím z domu.

To samé platí i o jídle, obzvlášť 
pokud vyrážíte s menšími dět-
mi, dá se očekávat, že se budou 
dožadovat svačinky a dobrůtek. U 
vody přece jen vyhládne.

Sbalte tedy do krabičky nakrájené 
a omyté ovoce, zeleninu, přidejte 
nějaké sušenky či tousty a spokoje-
ní budete všichni.

Sluníčko sice příjemně hřeje, ale 
rozhodně je potřeba se před jeho 
zářením chránit opalovacím kré-
mem.

Sílu faktoru zvolte podle typu 
vaší pokožky. I když jsme v Česku, 
slunce umí být pěkně zrádné.

No a přece nebudete ležet na trá-
vě, takže deky a osušky jsou samo-
zřejmostí, stejně jako plavky.

Pokud jste si vědomi, že mož-
ná prostor neposkytuje stín, není 
na škodu menší slunečník, který 
zapíchnete do země anebo alespoň 
pokrývka hlavy, abyste se vyhnuli 
bolesti hlavy nebo úpalu.

Vhod vám dost možná přijde 
nějaký míč k zabavení anebo kniha 
či křížovky. 

Pro vaše potomky přibalte pro jis-
totu rukávky, kdyby přeci jen jejich 
plavecké dovednosti ještě nebyly 
tak dobré.

Když vyrazíte k bazénu
Pokud se rozhodnete pro 

osvěžení v bazénu, odpadá vám 
několik starostí. Například pokud 
si zapomenete vzít něco k snědku 
či pití, na většině koupališť obvykle 
najdete nějaký ten stánek s občer-
stvením a problém je vyřešen.

Jen nespoléhejte na to, že budou 
mít platební terminál a raději si 
s sebou vezměte hotovost.

Na „koupáku“ vám také většinou 
mohou poskytnout slunečník a na 
těch větších si dokonce můžete 
zapůjčit i lehátko nebo nabízí spor-
tovní vyžití jako badminton nebo 
volejbal.

Nezapomeňte brát ohled na zása-
dy bezpečnosti, jako například 
neskákat do vody tam, kde nezná-
te hloubku, neskákat do studené 
vody rozpálení ze sluníčka nebo 
nepřeceňovat své síly. -vd-
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