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POZNEJ SVÉ OKOLÍ – LNÁŘE, BLATNÁ, POHOŘÍ:  16. 4. 2018 

 

V pondělí 16. 4. 2018 nás, žáky 4. a 5. třídy, čekala další školní akce 

s názvem „Poznej své okolí“. Letošní plán zahrnoval Blatnou a Pohoří. 

Protože jsme žáci zvídaví a plní sil, rozhodly se naše paní učitelky, že 

naši exkurzi rozšíří ještě o zámek ve Lnářích. A tak jsme vyrazili na cestu. 

Počasí se zrovna nepovedlo, od rána pršelo jako z konve, ale nás jen tak něco 

nezastaví. Vybaveni nepromokavými bundami, deštníky a pláštěnkami jsme 

vyrazili vstříc novým zážitkům. Cesta ubíhala v poklidném duchu a my 

snědli hned po startu první svačinu a kochali se krásnou ubíhající krajinou 

pohledem z autobusu. 

Do Lnář jsme dorazili kolem desáté. Zde na nás již čekal milý pan 

kastelán a poté, co jsme si odložili své batohy u pokladny, mohla prohlídka 

začít. Na začátku jsme dostali nazouvací pantofle, abychom neušpinili tamní  
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krásnou vykládanou podlahu. Někteří z nás takové velké boty viděli poprvé a 

zouvali si své venkovní boty, aby si nandali zámecké. Pan kastelán nás 

poučil, že tyto boty se navlékají přes naše, a proto jsou tak veliké. Rozdělili 

jsme si práci, pan kastelán nás zahrne informacemi o zámku a my mu za to 

vyleštíme podlahu. A opravdu jsme se činili. Ve svatebním sále nám nohy 

tak klouzaly, že jsme mohli uspořádat závody. Byli jsme poučeni, že nyní je 

zámek používán hlavně ke svatebním oslavám, nikoli jako turistické lákadlo.   

Zámek byl skutečně krásný, jeho výzdoba v podobě fresek na zdech, 

krásného rokokového nábytku, kašny a nádherného zámeckého parku 

opravdu stojí za návštěvu. 

Další zastávkou uplakaného dne byl zámek Blatná. Zde nás přivítaly 

dvě mladé průvodkyně a honba za poznáním mohla pokračovat. Byli jsme 

rozděleni na dvě skupiny, protože místnosti v zámku jsou přece jen menší. 

Zajímavé na zámku Blatná je, že není státní, vrátil se do rukou původním 

majitelům, kterým byl původně zabaven. Během války bylo vybavení zámku 

také zabaveno. Nyní jsou v zámku předváděny převážně exponáty, které 

majitelé nasbírali na cestách (hlavně v Africe a Číně). Moc se nám líbil i 

lovecký salónek plný paroží, kůží a jiných loveckých trofejí. Ani jsme 

netušili, jaké vybavení se dá z rohů a parohů vyrobit. Prohlídku jsme 

zakončili v podzemí, výstavou strašidel. Zde jsme si mohli prohlédnout 

hejkala, permoníčky, čerty i baziliška. Protože přestalo pršet, rozhodli jsme 

se vyrazit do nedalekého zámeckého parku. Tento park je známý daňky, kteří 

jsou zde chováni. I přesto, že daňci jsou na lidi zvyklí, náš nápor hluku 

nevydrželi a utekli a my je mohli pozorovat jen z velké dálky. Mnohým z nás 

daňci natolik učarovali, že jsme přesvědčeni, že se sem ještě v budoucnu 

vrátíme. 

Poslední zastávkou na dlouhé cestě bylo muzeum v Pohoří. Nachází se 

v malé budově bývalé obecné školy. Zde jsme se mohli podívat, jak se učili 

naši předci, jak vypadaly jejich lavice, učebnice i tabule. V dalších 

místnostech se muzeum chlubí informacemi o nerostech a podložích v dané 

oblasti, starými kronikami. Jedna místnost je věnovaná též výtvorům dětí 

z naší základní školy. Někteří z nás zde našli i své výtvory a mohli se 

ostatním spolužákům pochlubit. 

 

Domů jsme se vrátili bez úrazu, unaveni, ale nabyti novými 

informacemi, které můžeme využít v hodinách českého jazyka, vlastivědy či 

přírodovědy.   

 

           Žáci 4. a 5. tř., R. Ladická a A. Bělková (tř. učitelky) 

 


