Muzeum zápalek v Kladské Bystři
třici
6Muz

Kladská Bystři
třice má středověký královský původ – ve městě se zachhovaly starobylé hradby
i původní zástavba, stejn
mů. Za návštěvu pak
jně jako těsné křivolaké uličky okolo nejstarších dom
určitě stojí místní Muzeum
o od druhé
m zápalek. Právě se sirkami je totiž město spojeno
poloviny 19. století, kdy tam
ta vznikly hned tři továrny na zápalky, nerozlučně sp
pojeno.
íte bohaté sbírky zapalovačů, křesadel, olejových lamp a třeba
t
V muzeu uvidít
kových nálepek.
také zápalko

5Zámek Moszna

Legendy praví, že zámek, který má
99 věží, 365 pokojů a rozsáhlý park okolo,
kdysi vybudovali templáři. Zda je to pravda,
se neví. Svým vzezřením je každopádně
poněkud netypický. Pro někoho
pohádkový, pro někoho až kýčovitý. Jak
se v něm v minulosti žilo, si pak můžete
vyzkoušet na vlastní kůži, mimo jiné totiž
slouží jako hotel.

7Zámek Książ

Největším zámkem Dolního Slezska a zároveň třetím největším zámkem v celém Polsku je
Książ. Majestátní objekt vybudovaný přímo na skále vypadá zčásti jako hrad, zčásti jako pohádkový
zámek. A jeho historie je více než zajímavá – když se tam vydáte na prohlídku, zjistíte, že se měl stát
sídlem Adolfa Hitlera, nebo poznáte dechberoucí příběh oblíbené kněžny Daisy, původem Angličanky, jejíž bratr se oženil s matkou Winstona Churchilla.

9Nysa

Nysa je jedním
z nejstarších měst
ve Slezsku. A její půvab
vede mnohé k tomu,
že jí přezdívají Slezské
Atény nebo Slezský
Řím. Městu dominuje
kostel sv. Jakuba
a Anežky, vedle nějž
stojí nedokončená
zvonice. Kostel byl
v roce 1945 vypálen, ale
naštěstí se jej povedlo
opravit. A vy tak dnes
můžete žasnout nad
jeho atmosférou.

8

Zlatý důl ve Złotym Stoku

Bývalý zlatý důl ve Złotym Stoku tamější průvodkyně
přebudovala v komplex plný atrakcí, dozvíte se tu ale i mnoho
zajímavostí o historii místa. V podzemí najdete osmimetrový
vodopád či skluzavku pro odvážné, v Chodbě smrti pak potkáte
gnóma a ven vás vyveze vláček. Kdo chce, může se uvnitř projet
na loďkách. Venku si pak děti zkusí rýžování zlata či ražbu mincí.

10

Wałbrzych

Okolo hory a lesy,
ve městě pak bývalý důl a dnes
také umělecké centrum, kde
zjistíte, že historie hornictví
není vůbec nudná. Potěžkáte
si tam sbíječky, prohlédnete
si stejnokroje havířů i precizní
stroje, které používali při práci.
Mají rovněž vyhlídkovou věž
a přístupné podzemí.

Kapr po niemodlinsku

Tradiční recept je zařazen
na seznam regionálních produktů. Rozhodně stojí za ochutnání.

SUROVINY:

• kapr,
asi 1,5 až 2 kg
• mrkev
• celer
• petržel
• pórek
• rostlinný olej
• sůl, pepř, koriandr

POSTUP:

Kapra očistěte, spařte a nakrájejte
na podkovy. Ve hmoždíři rozdrťte koření,
rybu jím potřete a dejte odpočinout
do lednice asi na šest hodin. Zeleninu
nakrájejte na kolečka a osmahněte
na oleji. Do hrnce dejte zeleninu, na ni
kapra a navrch opět zeleninu. Pečte
30 až 35 minut při 180 stupních.
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