POZVÁNKA NA POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

Šašek a královna
na zámku Konopiště

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

Termín: 27. května 2018 (13-16 hod.)
Místo konání: Státní zámek Konopiště u Benešova
Dress Code: Děvčata: společenské šaty nebo šaty princezny; chlapci: společenský oblek nebo šaty prince, rytíře
Cena: 2 900 Kč
KOMU JE URČENA?
Všem dětem od 6 do12 let, které se chtějí naučit stolovat
podle společenských pravidel

ÚČINKUJÍ
Mr. E(tiketa): Ladislav Špaček
Šašek: Světlana Nálepková
Královna: Adriana Sobotová
Učitelka: Nada Labanová
Průvodce zámkem: Jindřich Forejt

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

PROGRAM
Příjezd do 12.15 hod. na „ malé“ parkoviště u zámku (velké parkoviště u Myslivny
míjíte po pravé ruce, pokračujete dál až na parkoviště u rybníka, přihlášení účastníci
obdrží mapku). Cesta z Prahy trvá hodinu. Odvoz z parkoviště kočárem k zámku
(kočár je pro čtyři osoby) nebo pěšky (sedm minut procházky). Hosté se shromáždí
na dolní terase u sochy bohyně lovu Diany. Následuje welcome drink a ve 13 hod.
zazní fanfáry trubačů, kterými zahájíme náš program. Po přivítání komtesou Janesou, kastelánkou zámku, se ujme slova průvodce Jindřich Forejt. Pak přejdeme
na horní terasu a prohlédneme si Muzeum sv. Jiří. Tam si pořídíme společné foto
a budeme procházet komnatami zámku. V předpokoji hodovní síně se ujme slova
Mr. E(tiketa) Ladislav Špaček. Následuje přechod ke královské tabuli, s fanfárou

přichází královna a šašek. Servíruje se první chod s výkladem Mistra E. Rodiče sedí
s dětmi u stolu a pomáhají jim. Po prvním chodu hosté odcházejí tajným schodištěm do zámecké jídelny, kde jim bude Mistr E číst z knihy Dědečku, ještě vyprávěj.
Po návratu do hodovní síně následuje hlavní chod a poté děti plní úkoly soutěže,
které jim zadá paní učitelka. Přitom mají k dispozici třetí chod, výběr sladkostí
z cukrářského bufetu. Rodiče zde mohou zakoupit dětem knihy Ladislava Špačka,
ten jim je na místě podepíše. Pak nás čeká další překvapení v tajemných prostorách
zámku. Následuje vyhodnocení soutěže a odměna pro vítěze. Na závěr se půjdeme pozdravit s maskotem zámku medvědem Jirkou. Medvěd Jirka má rád kuličky
hroznového vína a vařená vajíčka. Procházkou se vrátíme zpátky na parkoviště.
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