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Blatnice pod Svatým Antonínkem 



Úterý, 14. května 2013, 7.15 hod. Nádherné 
květnové počasí – sluníčko svítí, všechno 
voní a kvete. 

 

 

 Blatnice pod Svatým Antonínkem, školní 
projektový dětský tým s paní učitelkou 
Hanačíkovou a Švábovou se těší na tři dny 
skvělých zážitků, poznávání nových míst a 
setkání s novými lidmi. Splní se nám tato 
očekávání? 



Po prohlídce gymnázia v Trhových Svinech 



Prohlédli jsme si školu, poobědvali a zhlédli film o JUDr. Emilu 
Háchovi, který se zde narodil. Po celé dva dny se nám vzorně 

věnoval současný pan ředitel gymnázia 
i bývalý pan ředitel. Program byl opravdu bohatý.  



Naši hoši se stydí… 





Odpoledne jsme strávili prohlídkou Buškova hamru, 
funkční technické památky u Trhových Svinů. Podívali 

jsme se na dobový film, vyslechli odborný výklad, prošli 
okolí a pokochali se pohledem na celé město. Po 

náročném dni jsme se těšili na zasloužený odpočinek 



Buškův hamr 







 Autobus nás zavezl na dětský tábor Pořešín, kde jsme byli 
ubytovaní v chatkách  





Byla trochu zima…. 



Kolem celého tábore teče 
říčka Malše 



Druhý den jsme poznali pozdně gotický trojlodní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, Žižkovo náměstí, rodný dům JUDr. 

Emila Háchy, kostel Nejsvětější trojice u Trhových Svinů i 
muzeum užitkových vozidel. 



Sv. Antonín Paduánský – naše děti 
poznaly svého blatnického patrona 





Náměstí 
Trhové Sviny 



Muzeum 
užitkových aut 





Kostel Nejsvětější 
trojice 



Projeli jsme i okolí – Tvrz Žumberk u obce Žár 





Krásná příroda v okolí 



Nové Hrady 





Poutní chrám Panny Marie Dobré Rady na Dobré Vodě 
u obce Horní Stropnice 



opravdu   DOBRÁ VODA….. 



Na zpáteční cestě nás lákal rozsáhlý 
zámecký areál Český Krumlov 



Medvědi hlídají vstupní bránu na zámek. 



Zámecký park s otočným 
hledištěm 



Vodáci sjíždějí s nadějí 
šlajsnu….ale stejně se 
udělali…. 



Pořád Český Krumlov 





Děkujeme za pozornost, loučíme se s Vámi : 
p. uč. Mgr. Věra Švábová 



p. uč. Mgr. Alena Hanačíková 



a naše bezva děcka z Blatnice pod 
Svatým Antonínkem……. 


