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ČOKOLÁDOVÝ 
ADVENT

Čokoládová dílna, obchůdek s vánočním zbožím, čokoládová 
řeka, řízená i volná degustace čokolatiéra Jiřího Soukupa, 

čokoládové masáže rukou, čokoládové víno.

Kouzelnický workshop – kouzelník PET
Akce se uskuteční na půdě Zámecké lékárny.

Vstupné do objektu: 80 Kč | Děti do 10 let zdarma.  
V ceně vstupenky je vstupné do domu, neřízené ochutnávky, 
kouzelnický workshop. Ostatní atrakce se platí samostatně. 
Připraveno ve spolupráci s Muzeem čokolády a marcipánu v Táboře.

Cukrování 
s hofmistryní

 Prohlídky nazdobenou expozicí Příběh Petra Vok s naší 
hofmistryní, která napekla vánoční cukroví a bude vám 
vyprávět o zvycích v době renesance. Cukroví na závěr 

ochutnáte a přidáme i hlt svařeného vínka. 

Vstupné dle platného ceníku prohlídek Zámecké lékárny. 

Výtvarná dílna
Renesanční domečky z krabiček  

ve vánočnímkabátku

Z různých krabiček si šikovné ruce zvládnou vyrobit domeček 
a vánočně nazdobit. Dílnu vede výtvarnice Petra Lemonnier. 

Vstupné do dílny: 150 Kč | Doba trvání: 1 hod.         
Kapacita: 10 dětí | Časy: 10, 11, 12, 14, 15,16 hod. 

Neděle 

27. 11.
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POLÉVKA,  
KTERÁ  

POMÁHÁ 
pro Hospic sv. Kleofáše

Na našem kouzelném dvoře ochutnáte několik druhů polévek 
a důraz dáme zejména na rybí. 

Výtěžek z prodeje polévky věnujeme Hospici sv.Kleofáše v Třeboni. 
Připraveno ve spolupráci s Polévka, která pomáhá, z.ú.

Výtvarná dílna
Třeboňské rybičky z látkové  

plsti na špejli

Kapr je symbol Vánoc i symbol Třeboně. Děti,  pojďte si  
vyrobit toho svého originálního. Dílnu vede  Petra Lemonnier. 

Vstupné do dílny: 150 Kč | Doba trvání 1 hod. 
 Kapacita: 10 dětí | Časy: 10, 11, 12, 14, 15 hod.  

Pohádka  
Hlídali jsme Ježíška

16.00 hod. | Půda – Divadlo NAVĚTVI

O tom, co se přihodilo v městě Betlémě, tentokrát vyprávějí zvířát-
ka, která u toho skutečně byla. A to dokonce i ve chvílích, kdy se 
Josef s Marií nekoukali. Narození malého spasitele byla veliká 
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sláva, ze všech koutů se do Betléma hrnuly zástupy, které se 
chtěly poklonit, přinést dárky a hlavně to pořádně oslavit!

Oslík s Volkem mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška 
svým dechem zahřívat, kdyby mu začala být zima. Co se ale 
stalo, zatímco ho naši hrdinové hlídali, zatím žádný příběh 

nevyprávěl!

Veselá vánoční pohádka pro děti od 3 let a všechny,  
kdo ještě věří na Ježíška! Délka cca 50 minut, bez přestávky.  

Vstupné na pohádku: 150 Kč 

Cukrování 
s hofmistryní

 Prohlídky nazdobenou expozicí Příběh Petra Vok s naší 
hofmistryní, která napekla vánoční cukroví a bude vám 

vyprávět o zvycích v době renesance. Cukroví na závěr ochut-
náte a přidáme i hlt svařeného vínka. 

Vstupné dle platného ceníku prohlídek Zámecké lékárny. 

Vánoční koncert
17.30 hod. | Chrámový sbor Ševětín  

Adventní a vánoční písně zazní v dokonalé akustice  našeho 
nádvoří. Koncert se uskuteční venku! 

Vstupné na koncert: 100 Kč

Neděle 

4. 12.
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VÁNOČNÍ  
RODINNÉ FOCENÍ

Přijďte na naší půdu do vánočního pokojíčku a vyfoťte se na 
památku. Profesionální fotografka Pavlína Ježková vám pořídí 

nezapomenutelné fotografie. Fotky vám upravené pošleme 
elektronicky tak, abyste je stihli zarámovat a dát jako vánoční 

dárek. 

Maximální počet osob na jedno focení: 5 
Kompozice: 3 | Doba focení: 1 hod. 

Cena: 1 490 Kč | Vstupenky je nutné zakoupit předem. 

Prohlídky okruhu  
Příběh Petra Voka 

se zpíváním
Životní příběh Petra Voka, jeho zájmy, záliby a možná neznámé 
milníky a názory se dozvíte ve vánočně nazdobené prohlídkové 

trase. Připraven bude punč a prohlídku oživí zpívané koledy. 

Vstupné dle platného ceníku prohlídek Zámecké lékárny. 

Výtvarná dílna
Putovní kamínky

Chcete mí svůj kamínek v pokladu Petra Voka? Pojďte vyrobit 
ten nejkrásnější a nejzářivější, vložte do něj vánoční poselství 

a uložte do truhly. Dílnu vede Petra Lemonnier. 

Vstupné do dílny: 150 Kč, doba trvání: 1 hod.
Kapacita: 10 dětí | Časy: 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hod.  



Cukrování  
s hofmistryní

 Prohlídky nazdobenou expozicí Příběh Petra Vok s naší 
hofmistryní, která napekla vánoční cukroví a bude vám 

vyprávět o zvycích v době renesance. Cukroví na závěr ochut-
náte a přidáme i hlt svařeného vínka.

P R E M I É R A

SLÁDKOVNA 
KOČOVNÁ HERNA

Vtipná, interaktivní herna s velkou dávkou nostalgie pro malé i 
velké, kteří u nás omládnou rychlostí blesku se otevírá na naší půdě. 

Přijďte si zatočit klikou a nachytat pár vajíček, sestřelit pár piv 
a zabojovat o srdce hospodské, vyhrát okresní přebor, i když má 
Lojza obě nohy levý.  Pojďte se s náma potácat dom, zatímco se 

s vámi motá celý svět nebo dětem oslaďte život a nandejte jim, co 
se do nich vejde. Vylovte perly ze dna moře, pokuste se protáh-
nout kolem obří krakatice nebo zkuste úspěšně proplout velrybí 

zátokou a dovézt náklad bezpečně do přístavu. U námořníka 
Páji si pak můžete orazit paži nebo prsa a získat tak parádní 

tetovačku, kterou Vám budou všichni závidět :-)

Vhodné pro děti od 5 let | Doba trvání 1,5 hodiny  
Vstup na půdu v každou celou hodinu | Vstupné dle platného 

ceníku prohlídek Zámecké lékárny 
Výstava trvá až do 15. 4. 2023

Neděle 

11. 12.
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Minifestival  
svařáků a punčů

Máte všechno napečeno, připraveno, zabaleno a chcete se 
vánočně naladit? Jak jinak než s něčím voňavým, sladkým 

a stylovým. 

Akce se koná venku na nádvoří | Vstupné 100 Kč slouží 
jako poukázka na nákup horkého nápoje 

Prohlídky okruhu  
Příběh Petra Voka  

se zpíváním
Životní příběh Petra Voka, jeho zájmy, záliby a možná neznámé 
milníky a názory se dozvíte ve vánočně nazdobené prohlídkové 

trase. Připraven bude punč a prohlídku oživí zpívané koledy. 

Vstupné dle platného ceníku prohlídek Zámecké lékárny 

Minifestival  
svařáků a punčů

Máte všechno napečeno, připraveno, zabaleno a chcete se 
vánočně naladit? Jak jinak než s něčím voňavým, sladkým 

a stylovým. Na nádvoří vám nabídneme různé varianty 
horkých nápojů (a máme připraveny opravdové bomby), 
budeme hrát koledy a možná i něco dobrého ochutnáme. 

Akce se koná venku na nádvoří | Vstupné 100 Kč slouží jako 
poukázka na nákup horkého nápoje 

Vánoční koncert
17.30 hod. | Chrámový sbor Ševětín  

Adventní a vánoční písně zazní v dokonalé akustice  našeho 
nádvoří. Koncert se uskuteční venku! 

Vstupné na koncert: 100 Kč

Pro 
dospělé

Pro 
dospělé

Neděle 

18. 12.



Praktické informace a rady: 
Otevřeno máme každý den 
až do 31. 12. od 10–18 hod. 

Nádvoří je vánočně nazdobeno  
a každých 30 minut nasvítíme vánoční strom. 

Vzhledem k omezeným kapacitám našich programů 
doporučujeme vstupenky předem online. Na místě bude 

pouze doprodej dle volné kapacity. 

Online předprodej: www.zltrebon.cz

Rezervace na jednotlivé programy  
z kapacitních důvodů neděláme. 

Sledujte náš web, facebook a Instagram.
Změna programu vyhrazena.

Zámecká Lékárna Třeboň
Březanova 118 | 379 01 Třeboň

+420 702 015 111
info@zameckalekarnatrebon.cz
www.zameckalekarnatrebon.cz


