Landek Park nadvakrát
U řeky Odry na okraji Ostravy je Landek Park. Je to volnočasový resort s kempem i stellplatzem, tenisovými kurty, hornickým
muzeem, akváriem, několika restauracemi a dalšími zajímavostmi. Naplánovali jsme si sem na 26.-28.6.2021 cyklovýlety na zdejší
husté síti cyklostezek. V neděli 27.6.2021 se k nám ještě přidali Hadačovi.
V sobotu jsme udělali výlet kolem největší vodní plochy nivy řeky Odry. Celkem 22 km po cyklostezkách z Landeku do Antošovic a
druhou stranou zpět. Druhý den jsme měli naplánovaný výlet z Landeku do Starého Bohumína, do Polska přes Chalupky, pak do
Šilheřovic a po žluté turistické cestě přes Černý les na Landek. Bohužel ráno mě zradila záda a místo výletu jsme se vrátili domů.
Plánovanou trasu si zajeli jen Hadačovi.
Trasa to byla ale zajímavá, a tak jsme po odeznění potíží se zády zajeli na Landek ještě jednou, a to 10.7.2021. Na trase jsme
zastavili nejprve ve Starém Bohumíně. Prohlédli si centrum se secesním Lidovým domem s restaurací Pod Zeleným dubem a
informačním centrem, klášter Menších bratří a přilehlý kostel. Odtud pak přes státní hranici do Polska přes Chalupky. Tady jsme
si prohlédli zámek s přilehlým parkem. V bývalém zámku je dnes hotel. V dobře udržovaném parku postupně instalují makety
známých polských zámků ze Slezska. Pak jsme pokračovali z Chalupek znovu přes hranici k nám do Šilhéřovic. Na začátku
městečka nás upoutala restaurace Dolní Dvůr. Zastavili jsme se proto na kávu a pivo. Kávu ale nedoporučujeme, byla to
„hrušková voda“. Odtud jsme pokračovali k poslední zajímavosti, a to zámku v Šilhéřovicích. Zámek má rozsáhlý park, který slouží
především jako golfové hřiště. Ozdobou parku je také lovecký zámeček a na jeho konci bažantnice. Samotný zámek slouží nyní
jen k objednaným akcím.
Do Petřkovic a Landeku jsme se vrátili po žluté turistické značce krásnou asfaltovou lesní cestou.
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