Cesta Českem 2020
Manželé Schreiberovi, 4. – 9. 8. 2020
Rozhodla jsem se napsat krátký článek o naší cestě po česku v době koronaviru. Když jsem to plánovala, nechtěla jsem
moc profláknuté destinace, kde bude moc lidí, ale to se moc nedá.
4. 8. to je úterý jsme po práci vyjeli do dnešního cíle naší cesty a to je vodní nádrž Švihov známá spíš pod názvem
Želivka, která zásobuje pitnou vodou téměř celý středočeský kraj a je největší ve střední Evropě. Na stránkách
www.bezkempu.cz píší, že se dá přespat u Vodního domu Hulice www.vodni-dum.cz i s přípojkou elektřiny a WC. My
přijeli večer a nic z toho jsme nenašli, ale nám to nevadí. Spíme na parkovišti před vodním domem. Ve vodním domě
najdete vše o vodě a expozice je velmi zajímavá hlavně pro děti. Exkurze na hráz se bohužel musí objednat 2 dny
předem, tak jsme to vzdali a ráno jedeme na hrad Šternberk asi 37 km odtud www.hradceskysternberk.cz . Podařila se
první prohlídka a tak jsme to i chtěli. Návštěvy hradů zvládnout, vždycky než bude všude moc lidí. Snad jedna
zajímavost ze Šternberka a to že 98 letý Zdeněk Šternberk na hradě stále žije. Jeho syn, který žije ve Vídni ho navštěvuje
nejméně 3 krát do měsíce.
Další pobyt plánujeme na Sázavě a vybrala jsem kemp www.kempsazava.cz .Po příjezdu vidíme, že je celkem
přeplněný, tak parkujeme o pár km dál www.taboristeuhrocha.cz Máme štěstí! Žádná akce v těchto dnech není. Je tu
jenom pár vodáků. Větší skupinu čekají až na víkend, ale to my už budeme pryč. Pan majitel je velmi vstřícný, nové
záchody a ještě jedny záchody i se sprchama otevřené pro kempaře vedle ve stavebninách. Stromy uprostřed kempu,
které v době veder dělají stín jsou taky k nezaplacení. Bufet funguje na sto procent, tak co si víc můžeme přát. Ještě
odpoledne si projedeme Sázavu na kole. Bohužel Sázavský klášter (nejzajímavější věc kterou zde můžeme vidět) se
opravuje. Je obehnaný lešením takže z něho toho moc nevidíme. www.klaster-sazava.cz Jinak jsem měla představu,
že se projedeme Posázavským pacifikem. Bohužel historický vlak jezdí jenom, když tento spolek dělá nějakou akci,
nebo si ho můžete na akci objednat.
Ráno 6. 8. jsme zase na první prohlídce na zámku Konopiště asi 30km, ale raději jsme si měli zajet 40 km po pěknější
cestě. Touto cestou jsme měli co dělat abychom si vyhnuli s protijedoucímy kamiony. www.zamek-konopiste.cz . Tady
je tak velké parkoviště že by se tu dalo i přespat. Zámek je krásný i se svým medvědem Jirkou. Pokračujeme dál na
profláknuté Čapí hnízdo. Aut je tu hodně, ale všichni jdou s dětmi do ekocentra, tak máme klid na prohlídku. Je tu
krásné prostředí. Je to velmi citlivě opravený statek. Kdyby každý miliardář vybudoval něco takového ze staré ruiny,
bylo by to v česku hezčí. Dali jsme si jenom kávu a štrůdl, na který jsme dost dlouho čekali. Bohužel měli jenom jednoho
kuchaře, který nestíhal. Jinak co potkáváme personál všichni zdraví a usmívají se. www.capihnizdo.cz Dál je na pořadu
dne hora Blaník. Chceme tu přespat na parkovišti pod Blaníkem a z rána vystoupat na horu. Ale protože je teprve 16
hod rozhodujeme se, že to dáme. I když výška hory je jenom 638 m nad mořem a 1 km od parkoviště dobře jsme se
zapotili. Na konci výstupu, který vede lesem je rozhledna, ze které je vidět prý až na Šumavu. Projeli jsme kraj
Blanických rytířů, Blanické rytíře jsme nepotkali, tak si dnes ještě přejedeme na další bod našeho itineráře a to už na
Moravu asi 155 km
STPL v Ivančicích pod viaduktem www.zeleznakstpl.cz Tento nový STPL mohu jenom chválit. Vjezd jenom na kartu, tím
pádem jsme za branou a cítíme se bezpečně. Majitel vstřícný, sympatický. Nic pro něho nebyl problém. Bylo tam vše
co moderní STPL má mít. Hned z kempu vede cyklostezka okolo řeky Jihlavy a Oslavy do Oslavan a druhý den na druhou
stranu do Dolních Kounic s klášterem Rosa Coeli (Růže nebeská). Tento kraj stojí za to navštívit. Musím říct, že jsme si
nechali hodně věcí co chceme navštívit na příště, protože zase zasáhla vlna veder a nechtělo se nám šplhat na
rozhledny, které tady jsou a ještě mnoho dalších zajímavostí.
7.8. to je pátek máme před sebou poslední bod naší cesty STPL parknwine ve Velkých Bílovicích. Zase krásný nový STPL
s travičkou jako když chodíš po koberci a s ochutnávkou vína, přímo u STPL. Okolo je taky mnoho cyklostezek, které
stojí zato projet. Vracíme se v neděli plni pojmů a dojmů. Budu ráda, když se někdo tímto článkem nechá inspirovat.
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