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důvodů, proč
jet do Opolska
a Dolnoslezska

Do Opolského a Dolnoslezského vojvodství
je to z České republiky opravdu kousek.
A předností mají tyto regiony mnohem více –
nespočet zajímavých míst k vidění, výbornou
gastronomii či to, že nejsou přeplněné turisty.

2Zámek Niemodlin

S více než sedm set let dlouhou historií patří zámek
v Niemodlině k těm největším a historicky nejcennějším
v Polsku. Místní obyvatelé si o něm vyprávějí legendy, třeba
tu o bílé paní nebo o rozpustilých mniších. A i když se zámek
rekonstruuje, můžete dovnitř na prohlídku.
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1Ząbkowice Śląskie

Městu Ząbkowice Śląskie se říká také Frankenstein. A pokud v tuto chvíli myslíte
na stejnojmenný hororový román spisovatelky Mary Shelleyové, míříte správným
směrem. Údajně se totiž místní legendou při psaní inspirovala. A kam ve městě zajít?
Vystoupejte třeba na Křivou věž, v níž spatříte mučicí nástroje, nebo se vydejte
do tajemné Frankensteinovy laboratoře.

3Valimské štoly

Valimské štoly, to je podzemní systém
chodeb a hal, o jehož přesném účelu se
toho dodnes moc neví. Prý se mohlo jednat
o jeden z Hitlerových úkrytů, úkryt pro záložní armádu nebo také o podzemní továrnu na výrobu tajných a zázračných zbraní.
Před komplexem Rzeczka pak spatříte
maketu střely V2 ve skutečné velikosti,
uvnitř zase maketu střely V1. A rovněž si
zkusíte, jak to asi vypadalo při náletu.

18 | rodina dnes

ZVÍŘECÍ METEOROLOGOVÉ

4Zámek v Mezilesí

Pokud chcete zjistit, jak se renovuje zámek, zajeďte se
podívat do městečka Mezilesí v jihozápadním Polsku, jen
kousek od česko-polské hranice. Brány tamějšího zámku,
který byl během své existence několikrát přestavěn
i vypleněn, se totiž po dobu rekonstrukce nezavřely.
Budete se tak procházet po místech, která jsou ještě
v neutěšeném stavu, vzápětí však spatříte třeba původní
kachlová kamna či zbrusu novou výmalbu pokoje. Přímo
v zámku se můžete ubytovat a zúčastnit se některé
z tematických nočních prohlídek.
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