
1. BETLÉMSKÝ 
PŘÍBĚH
Betlémský příběh je hrané divadelní 
představení, které se odehrává ve zcela 
přetvořených a kulisami vybavených 
prostorách zámecké expozice. Děti nejprve 
navštíví Barunčinu staročeskou chaloupku, 
kde se od její maminky dovídají, jaké tradice 
se dodržovaly za dob našich babiček a pra-
babiček. Barunka se též vyptává na původ 
Vánoc a na narození Ježíška. Místo spánku 
se pak neposedná Barunka vydává na cestu 
dalekou, chce být u toho až se Ježíšek naro-
dí. Bude, spolu s dětmi a andělem Arielem, 
cestovat nejen v čase, ale též po vysokých 
horách, pustých pouštích, půjde vesnicemi 
i lesem, potká pasáčky a lid, v Jeruzalémě 
se sčítající, tři vznešené krále a nenadále se 
octne na dobovém tržišti. Nakonec Barunka, 
Anděl Ariel i děti vstoupí do Betléma, kde 
spatří překrásný výjev Svaté rodiny.
(cca 45 min.)

4. PROHLÍDKA 
ZÁMECKÉHO 
BETLÉMU 
V přízemí zámeckého areálu je instalován 
Betlém v životní velikosti. Několik na sebe 
navazujících prostor, chlév, Jeruzalém, 
pastviny a samozřejmě tajemná truhlička, 
která čeká na všechna dětská přání. 
(10 min.)

2. POHOŠTĚNÍ 
V ZÁMECKÉ 
CUKRÁRNĚ
Zveme Vás do vánočně vyzdobené 
zámecké cukrárny, kde na děti čeká teplý 
čaj a domácí kokosku. Posezení dokreslí 
zvuk koled a do kostýmů oblečená obsluha 
zámecké cukrárny. Celý zámek na Vás 
dýchne kouzlem Vánoc.
(30 min.)

Doba trvání celého programu pro školy: cca 2 hodiny. 
Cena za celý program včetně občerstvení v cukrárně je 185 Kč /osobu. PEDAGOGICKÝ DOPROVOD VSTUP, KOKOSKA A KÁVA ZDARMA. 

Termín: 15. 11. až 22. 12. 2021 vždy od 8:00 do 13:00 hodin. Více na telefonu +420 702 131 216

www.zamekpotstejn.cz e-mail: zamekpotstejn@gmail.com

HRANÝ PŘÍBĚH O PŮVODU VÁNOC  
V INTERIÉRECH ZÁMKU POTŠTEJN
Vzdělávací vánoční program pro mateřské i základní školy je určen dětem od 3 do 15 let. Skládá se 
ze čtyř na sebe navazujících částí, 1. divadelního představení „Betlémského příběhu“ v interiérech 
zámku (cca 45 minut), 2. pohoštění v zámecké cukrárně (30 minut), kde děti pohostíme teplým 
nápojem a vánoční domácí kokoskou, 3. světelná vánoční výstava a prodej dárečků  
(15–30 minut), kde děti budou moci zakoupit vkusné, vánoční dárečky pro rodiče  
či kamarády a 4. prohlídky zámeckého Betlému v životní velikosti (10 minut).

DÁREČEK PRO KAŽDÉHO!  
Na konci od nás dostanete zámeckou vystřihovánku o putování do  
Betléma, speciálně vytvořenou pro děti mateřských i základních škol.

3. SVĚTELNÁ 
VÁNOČNÍ 
VÝSTAVA A PRODEJ 
DÁREČKŮ
Unikátní výstava hracích a pohyblivých strojků 
s vánoční tématikou je soukromou sbírkou 
pana Jindřicha Frohdeho. Zavedeme Vás 
nejen do klasických staročeských vánoc, ale 
nahlédnete také do tradic ze zahraničí. Pro 
všechny pak máme připraven vánoční obchů-
dek s perníčky, svíčkami, šperky, dekorativními 
andílky a Betlémky. Dětem také nabízíme 
možnost koupě různých hraček a turistických 
upomínkových předmětů. 
(15–30 min.)
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