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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 
Žejdliců 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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Provozní doba

Červen – víkendy pro veřejnost 10 – 18 hod.
Červenec, srpen - každý den 9.30 – 18.30 hod.
Září, říjen - víkendy pro veřejnost 10 – 18 hod.

Výstavu Historie nemocniční péče, 
lékařství a lékárenství v Havlíčkově 
Brodě otevřelo na léto tamní Muze-
um Vysočiny.

Máme tak zajímavý tip na výlet do 
města Karla Havlíčka Borovského. 
Vše se udává v jeho domě s rohovou 
věžičkou ve vrchní části náměstí, 
takže zabloudit nemůžeme. 

Brodským muzejníkům se podařilo 
ve spolupráci s nemocnicí, zdravot-
nickou školou a místními nadšenci 
shromáždit zcela výjimečný soubor 
předmětů. Vypovídá o dlouhé histo-
rii lékařské péče v tehdejším Němec-
kém Brodě. Okresní nemocnice tu 
byla otevřena v roce 1897.

K vidění je stará lékárna, nástro-

je, orgány, knihy o lékařství až ze 
16. století. Dozvíme se mnoho zají-
mavého o městském špitále, historii 
nemocnic či lékařské péči za války. 
Dobovou atmosféru dokreslují foto-
grafie z 19. a 20. století.

Nahlédnout můžeme i do ordina-
ce MUDr. Pavla Trnky, historicky 
druhého primáře nemocnice z mezi-
válečného období a vyhlášeného 
chirurga na břišní příhody. Zcela 
mimořádným jeho zákrokem bylo v 
roce 1940 vyjmutí 5 cm dlouhé jeh-
ly, kterou si pacient zabodl do srd-
ce. Úspěšná operace tehdy vzbudila 
ohlas po celé Evropě.

Výstava je k vidění do 18. září. 
 -lko-

Výprava za historií lékařství

Přinášíme dva tipy na rodinné 
výlety, které budou bavit hlavně 
děti. 

Meziříčská pouť
18. a 19. června 

Nejbližší sraz zábavních atrakcí se 
koná ve Velkém Meziříčí.

Zdejší posvícení odkazuje na rok 
1679, kdy 24. června olomouc-
ký biskup vysvětil přebudovaný 
děkanský kostel sv. Mikuláše. Nej-
starší jeho část je ze 13. století. 
Patronem kostela je sv. Mikuláš, 
ochránce před vodním živlem a 
patron kupců. 

Jak informuje tamní starosta Ale-
xandros Kaminaras, na základě 
podnětů od občanů se letos popr-
vé tradiční Meziříčská pouť neko-
ná na náměstí. Dějištěm bude roz-
lehlý areál po zbourané koželužně 
Svit, kam se vejde více atrakcí a 
pouťových stánků. 

Na náměstí v daný víkend vyros-
te pódium, kde se přes prázdniny 
odehrávají pořady Velkomeziříč-
ského kulturního léta. Takže náv-
štěvníci si užijí dvojitou zábavu. 

Z náměstí do dějiště pouti lze 
rychle projít novou pasáží Svit. Ve 
vyhlídkové věži kostela si můžeme 
vyzkoušet interaktivní skautskou 
hru ve foglarovském stylu. Při 
řešení Záhady prvního hodináře 
se pobaví celá rodina. Raritou věže 

jsou totiž největší osvětlené hodiny 
v ČR. Průměr ciferníků je 4,2 m.

Přibyslavská pouť
25. a 26. června

My Žďáráci to máme nejblíže 
do Přibyslavi. Pouť se vztahuje ke 
svátku Narození sv. Jana Křtitele 
(24. 6.), kterému je zasvěcen zdejší 
katolický kostel. 

Dle slov tamního místostaros-
ty Michaela Omese je přislíbeno 
téměř 30 atrakcí. Pár extrémních 
pro milovníky adrenalinu, větši-
na mírnějších pro pobavení dětí. 
Prostor je i pro víc jak 200 stánků 
s pouťovým zbožím. 

Řidiči musí počítat s dopravním 
omezením od čtvrtka 23. do pon-
dělí 27. 6., kdy bude uzavřen prů-
jezd na horní část náměstí (dějiště 
pouti) a od pátku 24. 6. do neděle 
26. 6. bude uzavřena i průjezdová 
silnice I/19.

„Objízdná trasa povede městem 
po místních komunikacích. Další 
dopravní omezení souvisí s výstavbou 
okružní křižovatky na silnici I/19 v 
Husově ulici, kde již platí jednosměr-
ný provoz řízený semafory,“ uvádí 
M. Omes.

Odstavná parkoviště pro náv-
štěvníky pouti jsou u vlakového 
nádraží, před DK, u hřbitova nebo 
v ulicích mimo značenou objízd-
nou trasu. -lko-

Červnové poutě v okolí
a foglarovská hra ve věži


