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 I když ten malý fultajblík koronavirus výrazně ovlivňuje životy nás všech, i přesto se snažíme cestovat po Česku, kde si 

myslíme, že tam bude málo lidí a žádné davy. Jsme sice malá země, ale ne tak malá, aby člověk občas nepostrádal 

inspiraci, kam vyrazit.   

První návštěva je Hora Matky Boží Ledeč v Králíkách odkud vede křížová cesta okolo mariánského pramene. My ale 

jedeme až ke klášteru karavanem. Cesta je úzká až máme strach, že když se potkáme s jiným autem, tak si nevyhneme, 

ale podařilo se. Od roku 2018 je to národní kulturní památka. Více na www.klasterkraliky.cz .  

Další bod - Dolní Morava. V tento roční a coronavirový čas je tu lidí málo, ale o to víc se tady buduje, staví a opravuje. 

Naši kamarádi, kteří cestují s námi chtěli toto středisko zábavy vidět. Je pravda, že zábavní parky fungují, restaurace 

jsou taky otevřené, ale když se podíváte na www.dolnimorava.cz  na ceníky, tak vás přejde chuť všechny tyto atrakce 

navštívit.  

My se ještě dnes přesuneme do kempu v Žamberku  www.autocamping.cz . Kemp funguje do konce října, restaurace 

je otevřená a jsme tam my a ještě 2 karavany. Záchody a sprchy čisté. Horká voda kolik chceš. Žádný žeton. Hned vedle 

bazény a sportovní areál. 

Náš výlet pokračuje a to do Neratova v Orlických horách. Po cestě zastavíme u bunkru Hanička. K muzeu a tvrzi Hanička 

ani nejdeme, protože už je od 6.10. uzavřená kvůli koronaviru. Kdyby jste chtěli navštívit www.hanicka.cz  Neratov s 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie začíná být hodně známý a navštěvovaný. Kostel se začal opravovat hlavně z darů 

lidí, kterým není lhostejné, co pro nás vybudovali naši předci. V kdysi vysídlené vesnici funguje Sdružení Neratov, které 

pomáhá lidem s postižením a stará se o všechno kolem kostela a obce. Kostel je stále otevřený a nikdy se nezamyká. 

Můžete zde přijít ve 3 hodiny ráno a pozorovat noční oblohu přes jeho skleněnou střechu, obnovenou v roce 2007. 

Kostel je zapsán jako národní kulturní památka od roku 1992. Místo je kouzelné, stačí tam strávit chvilku a ten zážitek 

už vám zůstane navždy. V hospodě pod kostelem, která funguje v chráněném režimu, v kuchyni i při obsluze tu našli 

práci lidé s postižením, jsme si dali výborné jídlo. www.neratov.cz  Bohužel všechny hrady a zámky už v říjnu fungují 

jenom o víkendech nebo jsou úplně zavřené (covid-19).  

Rozhodujeme se pro návštěvu Třebechovic pod Orebem. Hlavně muzeum s Proboštovým betlémem, který patří 

k nejcennějším a nejobdivovanějším mechanickým betlémům. Byl vytvořen před více jak sto lety a je to jediný 

betlém, který je prohlášen za národní kulturní památku. www.itrebechovice.cz                                                                                                                      

Spaní jsme vybrali u rozhledny Vrbice, kde je celoročně otevřený STPL. Z rozhledny je vidět až na Sněžku, vrcholy 

Orlických hor a Jeseníků. Samozřejmě, že když je tam rozhledna bude to asi na kopci. Náš karavan se tam škrábe vší 

silou, až z toho řidič dostal opar. STPL je zavřený dvěma řetězy na zámek, ale na bufetu prý visí telefonní číslo, na 

které máte volat. Po poradě se rozhodujeme pro nás už známý STPL ve Velkých Bílovicích. Je to sice trošku dál (asi 

170 km), ale tam už s tím pitným režimem vydržíme až do neděle. Velké Bílovice je největší vinařská obec v České 

republice. www.velkobilovictivinari.cz                              
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