
Termín: 25. 5. – 26. 6. 2020
Délka programu: 100 – 120 minut
Cena: 140 Kč/osobu. Pro pedagogický doprovod je program zdarma.

Nový vzdělávací program pro mateřské a základní školy na motivy 
stejnojmenné povídky Boženy Němcové. Hlavním tématem  
je rozpor mezi životem chudého lidu a šlechty. 

Co vlastně dělá člověka šťastným? 

Zámek Potštejn  I  Jarníkova 1, 517 43 Potštejn  
tel.: 702 066 213 I  e-mail: zamekpotstejn@gmail.com

www.zamekpotstejn.cz

„V zámku a podzámcí“ˇ

ODMĚNA
PRO KAŽDÉHO
Dítě  si odnese drobný dárek. 
Určitě se bude  na co těšit!

POHÁDKOV  (15 min.)
Zábavná expozice a herna pro děti.  
Objevte deset pohádek a získejte odměnu.

STEZKA V ZÁMECKÉM 
PARKU (45 min.)
Dobrodružná stezka v zámeckém parku dle 
historické mapy je vybudovaná v návaznosti na 
hranou prohlídku zámku. Čekají na vás stano-
viště s dobovými úkoly.

HRANÁ KOSTÝMOVANÁ 
PROHLÍDKA ZÁMKU 
A PODZÁMČÍ (45 min.)
Píše se rok 1852 a hraběnka Elizabeth 
Harbuval Chamaré se právě vdala za Prokopa 
Jana ml. Dobřenského z Dobřenic. Hrabě 
a služebnictvo jí splní každičké její přání. 
Plesy, hony i návštěvy spřátelených rodin 
jsou na denním pořádku. I když by se mohla 
radovat z překrásných svatebních oslav, 
brzkého narození jejich dítěte, přepychu 
zámeckého šlechtického života, luxusních 
šatů, šperků, nadbytku jídla i zábavy, hraběnka 
pociťuje ve svém životě prázdnotu a zajímá se 
jen o svého psíka.

Přítel pana hraběte a laskavý rodinný lékař 
Emanuel Přeslička vypráví nespokojené 
hraběnce o životě v podzámčí. Chudý lid živoří, 
je zužován neúrodou, nedostatkem jídla, 
cholerou a beznadějí.
Náhoda tomu chce, že dobrosrdečná zámecká 
kuchařka Josefína potajmu vynáší zbytky 
jídla od panských hostin těm nejchudším 
z nejchudších. Hraběnka ji přistihne a poprvé 
v životě navštíví podzámčí. Je zděšena. 
Hraběnka Elizabeth prohlédne a slíbí si, že 
se postará o lepší život poddaných na jejich 
panství. Jak se s tímto nelehkým úkolem vy-
rovná? Co udělá, kdo ji pomůže? Dozvíte se na 
naší nové prohlídce potštejnským zámkem.

Odpovědí na otázku vám bude náš nový eduka- 
tivně – zábavný  program  připravený speciálně 
pro dětské publikum ve věku od 2,5 do 9 let. 
Prohlídka zámku i stezka v parku jsou nejen 
vzdělávací, ale i zábavné a zaručujeme vám,  
že se pobaví jak děti, tak i jejich doprovod.  
Celý program je interaktivní, vše je třeba 
prozkoumat a vyzkoušet. 

UVIDÍTE, ZAŽIJETE!
•	 12	dobově	zařízených	zámeckých	komnat.
•	 Zahradnici	aranžující	květinovou	výzdobu	

v zámecké jídelně.
•	 Služebnou,	která	smýčí	a	cídí	dobovými	

uklízedly, pere panské prádlo na valše 
a vypráví, jak to vlastně na zámku bylo.

•	 Zámecké	interiéry	v denním	životě.
•	 Hraběnčinu	koupelnu	a	hygienu	19.	století.
•	 Ložnici	hraběnky,	její	garderóbu,	střeví-
ce	a módní	doplňky.	Parfémy,	klobouky,	
mazátka a zkrášlovadla nemohou chybět. 
Seznámíte	se	s nejmilovanějším	tvorem	
její	hraběcí	milosti,	psíkem	Lolou.

•	 Kreslící	hraběnku	v zámecké	gobelínové		
knihovně, uvidíte  její hotové obrazy.

•	 Po	vyřknutí	tajemného	zaklínadla	se	rá-
zem ocitnete v rokokovém tanečním sále, 
kde se chystá velké zámecké kuželkové 
klání.

•	 Nakonec	duchovně	založený	lékař,	vědec		
doktor Přeslička, který nečiní rozdíly mezi 
chudinou a bohatými, vás zavede do hu-
debního	salónku,	pánské	hraběcí	pracovny	
i zámecké kaple. 

•	 Seznámíte	se	s	vědeckými	objevy	a tech-
nickými vynálezy a objevy 2. poloviny 
19. století (telefon, mikroskop, zápalky, 
fotografie a puška zadovka).

•	 Nyní	vás	zveme	do	podzámčí,	do	chudé	
chaloupky kuchařky Josefíny, ta má  
vždycky napečeno! 
Kdo	ochutná?

pro děti od 2,5 do 9 let


