
една незабравима екскурзия

Денят 13 октомври бе дългоочакван 
и специален за учениците от БСОУ 
“Д-р П. Берон“ – денят на предсто-
ящата учебна екскурзия до градове-
те Телч и Индржихув Храдец.
Поредната разходка назад във вре-
мето, когато e владеел известният 
и влиятелен род Vítkovci или Páni z 
Růže; докосване до богатата история 
на Бохемия и Морава.
Ръководител на екскурзията бе отно-
во г-жа Таня Иванова, нашият обичан 
гид, която приветливо посрещна 
любознателните пътници и ги запоз-
на с програмата на предстоящото пъ-
туване към бисерите на Южна Чехия.
Неусетно се озовахме пред Индр-
жихув Храдец, който ни приветства-
ше със своите исторически стилни 
сгради.
Ето го и прочутият замък, окъпан от 
ярките слънчеви лъчи, величествен 
и загадъчен, символ на династията 
Páni z Hradce, построен в началото 
на XIIIв.
Крепостта и замъкът Индржихув 
Храдец, наричан още Бялата пер-
ла на Южна Чехия, принадлежи 
към най-ценните и същевременно 
най-обширните архитектонически 
комплекси в Чешката република.

С нетърпение се потопихме в тайн-
ствената атмосфера на замъка. 
Погледите ни бяха привлечени от 
монументалната цилиндрична Черна 
кула( Hladomorna), разгледахме 
Черната кухня на замъка, в която 
според преданието преди столетия 
тук всяка година преди Великден се 
е приготвяла празнична сладка каша 
за бедните.
Пренесохме се в Музикалния па-
вилион (Rondel), който ни очарова 
с великолепния си купол, украсен 
със златни релефни декорации 
и пластични магически фигури, как-
то и с невероятната си акустика.
Несъмнено най-интересна бе 
легендата за така нар. Bílá paní , 
господарката на замъка – Perchta 
z Rožmberka, чийто призрак витае 
тук и досега.Тя принадлежи към 
добрите духове на замъка, покро-
вителства, обича и пази хората. 
Легендата разказва още, че Бялата 
дама носела ключове, а понякога 
слагала ръкавици. Когато имала 
бели ръкавици, означавало, че ще 
се случи нещо хубаво и щастливо, 
когато била с червени – предупреж-
давала за пожар, а когато се поя-
вявала с черни ръкавици, вещаела 
нещастие и смърт.
Бялата дама знаела и къде има съ-
кровища.
Честните хора завеждала при тях, 
а лакомите наказвала жестоко.
Който има късмет, може да я зърне 
и днес, но тя се появява и изчезва 
толкова бързо, че човек не може да 
се опомни...

Направихме си снимки, с които да 
запечатаме спомена от вълнуващи-
те преживявания и пътуването ни 
продължи към югозападната част на 
чешкоморавската долина, където се 
намира кокетното и богато на архи-
тектурни забележителности градче 
Телч – вдъхновявало поети, ома-
гьосвало художници, впечатлявало 
филмови режисьори.
В центъра на града живописно съжи-
телстват шедьоври на ренесансовата 
архитектура – прекрасни фрески, 
украсяващи фасадите на домовете 
на някогашните знатни граждани. 
Тук се извисява и уникалният Morovy 
sloup, който няма аналог в чешката 
архитектура.
Не случайно градът принадлежи към 
Списъка на световното културно 
и природно наследство на ЮНЕСКО.
Телчският замък е съкровище на 
моравската архитектура, с ориги-
нално запазен интериор, обхващащ 
прекрасни творби на ренесансовото 
и бороковото изкуство.
Със затаен дъх се възхищавахме на 
пищно украсените тавани на Теа-
тралната зала, богатия интериор 
на Златната зала, заинтригува ни 
Рицарската зала.
Целият замък впечатлява с ориги-
налните си дървени тавани с ор-
наментика, отразяваща сцени от 
античната митология , с интересните 
си експонати, с огромните платна, 
разкриващи библейски сцени или 
приказните места, където е живял 
Орфей...
Увлечени във вълшебството на това 
необикновено място, не усетихме 
кога разходката ни беше към края 
си и ние трябваше да се разделим 
с магията на миналото.
Сувенирите, които отнесохме със 
себе си, дълго ще ни напомнят за 
тези прекрасни впечатления.
Поехме обратно към Прага. Бяхме 
очаровани, развълнувани, обогатени!
Това беше една незабравима екскур-
зия, изпълнена с приятни емоции, 
щастие и удовлетворение. Тя се пре-
върна в едно от най-запомнящите се 
и красиви преживявания за учени-
ците от БСОУ „Д-р П. Берон“.
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