
Výlet za Betlémským příběhem na zámek do Potštejna 
 

Probouzíme se do příjemného rána plni očekávání a těšení, co nám dnešní den přinese. Je totiž 

13. prosince a my, děti 1. -5. třídy jedeme do městečka Potštejn, nikoliv na hrad, ale na 

zámek, na hranou prohlídku vánočně vyzdobeného zámku. V půl deváté  jsme na náměstí 

Nového Hrádku  nastoupili do krásného červeného autobusu a vyrazili směr Rychnov nad 

Kněžnou, Vamberk, Potštejn. Po necelé hodině jízdy jsme byli na náměstíčku v Potštejně. 

Rychlým přesunem jsme se ocitli na nádvoří zámku u vánočního stromečku ,  kde nás uvítala 

paní služebná a pozvala nás nejdříve do zámecké cukrárny. Pro každého z nás tu byl 

připravený čaj a veliké linecké srdíčko . Po příjemné svačince a nákupu dobrůtek  jsme se 

rozdělili na dvě skupiny . Jedna zůstala v cukrárně a měla za úkol nakreslit vánoční stromek 

s dárky , které by děti přály svým kamarádům a  rodičům . Nakreslený obrázek byl soutěžní a 

my jsme jej zanesli do jedné z místností, kde byl vystaven ručně vyřezávaný Betlém . Druhá 

skupina s paní služebnou vyšlapala několik schodů a ocitla se ve staré chaloupce , kde za 

stolem seděl tatínek, maminka a malý chlapec Honzík , který svojí zvědavostí pátral  po 

původu vánočních oslav. Vyzvídal na mamince,  kde se Betlém nachází. Po chvíli povídání jej 

maminka poslala spát . Během noci se Honzíkovi zjevil anděl Ariel a pozval ho i všechny děti 

na cestu za betlémskou hvězdou , která nás měla dovést až za Ježíškem do Betléma . Prošli 

jsme přes hory, kde ovčák pásl ovečky, přes řeky  ke třem králům – Melicharovi , Kašparovi a 

Baltazarovi, až jsme se dostali na pravý orientální trh plný krámků , překřikování . Setkali 

jsme se s vojákem z Herodesovy  družiny,  který byl velice zlý a strašidelný. Nakonec nás 

anděl Ariel dovedl k Ježíškovi do Betléma. V příjemné vánoční atmosféře jsme si všichni 

společně zazpívali koledu, se všemi herci se rozloučili a odešli na nádvoří , kde jsme čekali na 

druhou skupinu. V mezičase jsme se někteří z nás vyfotili u vánočního stromečku a povídali 

si o zážitkách z putování ,  o výkonech všech zúčastněných herců . Po návratu druhé skupiny 

jsme poděkovali za opravdu nevšední zážitek, rozloučili se a přesunuli se k autobusu. Na 

Nový Hrádek jsme se vrátili okolo 13 hodiny. Někdo šel domů, někdo na oběd, někdo do 

školní družiny. Určitě všem se takto strávený pátek, a ještě k tomu 13., velmi líbil. 

 


