POZVÁNKA

na pohádkové odpoledne

Šašek a královna

aneb Etiketa u stolu pro děti s Ladislavem Špačkem
Interaktivní zábavně vzdělávací show pro děti od 4 do 12 let.
Pohádková hra pro děti a jejich rodiče spojená s praktickým nácvikem stolování.

“Slušné chování je jeden z nejcennějších dárků, které můžete svým dětem dát.
Vaše děti jej budou rozbalovat po celý svůj život a vždy si na vás s láskou vzpomenou.”
Ladislav Špaček

Seminář: Asistovaná večeře, Termín: 22. dubna 2018 (16-18 hod.)
Místo konání: Restaurace CODA, hotel Aria, Tržiště 9, Praha 1-Malá Strana,
Dress Code: Společenské šaty pro děvčata a společenský oblek pro chlapce, oblek a krátké šaty pro rodiče (a prarodiče)
Cena: 2 900 Kč
KOMU JE URČENA?
Všem dětem od 6 do12 let, které se chtějí naučit stolovat
podle společenských pravidel

UČINKUJÍ
Mr. E(tiketa): Ladislav Špaček
Šašek: Světlana Nálepková
Královna: Adriana Sobotová
Učitelka: Nada Labanová

CO SE NAUČÍME?
— Jaký oděv zvolit pro společenskou večeři
— Příchod ke stolu a usazení hostů
— Zasedací pořádek (pozor, přítomna bude i královna)
— Prostírání stolu, nádobí a náčiní pro společenské stolování
— Jak se chováme u stolu (sedění u stolu, ubrousek, pečivo, sklenice,
držení příboru, překládání pokrmů z mísy na svůj talíř, servírování,
jak jíme různá jídla, co se u stolu může a co se nesmí)
— Jak jíst polévku, maso, těstoviny, brambory, moučník

Degustační menu s překvapením připravil šéfkuchař hotelu Aria David Šašek
Doporučujeme, abyste přišli 30 min před začátkem vzdělavácí zábavné show.
Rodiče mohou sedět s dětmi u stolu za cenu večeře 900 Kč.
Po ukončení asistované večeře, humorných vstupech šaška, písničkami, pantomimou a královskými soutěžemi můžete strávit
zbytek večera v luxusním a přesto útulném prostředí nejromantičtějšího hotelu na světě a to za přítomnosti znalce etikety
Ladislava Špačka s autogramiádou jeho knih pro děti i dospělé.
Podle počasí závěrečné fotografování ve Vrtbovské zahradě
Více informací a přihlášky na adrese: labann@seznam.cz, mobil 606 834 901
decko.ceskatelevize.cz/mistr-e
Těšíme se na Vás

