Pěnkavův dvůr Takonín
Dvůr a doba Karla IV.
Nabízíme tip na výlet.
Zveme vás ke dvoru Karla IV, z boží milosti císaře, vždy rozmnožitele říše
a krále českého.
Chcete se seznámit s největším Čechem? Přijeďte za námi do Takonína a tam
buďte přítomni císařskému dvoru. Dozvíte se mnoho ze života veřejného i
soukromého velkého císaře.
Představení v Takoníně je rozděleno na dvě části:
V první části (hodina) budou žáci a studenti přítomni audienci císaře, jeho oblékání,
stolování, práci, na kolbišti budou přítomni, jak se císař oblékne do zbroje a
předvede své bojové umění v rytířském turnaji – jak se sedlal kůň ve středověku,
jaké bylo kompletní vybavení rytíře,
Ve druhé části (hodina a půl) si žáci a studenti budou moci některá řemesla
vyzkoušet, prohlédnou si, jak mohla vypadat ložnice císaře, koupelna, skriptorium
nebo pracovna arcibiskupa, ženský pokoj císařovny a fraucimoru, bude se ukazovat,
jak se starali na hradě o děti, jak si hrály, co dělaly ženy ve volném i pracovním čase
na hradě, jak se psal kodex nebo dopis krále, ukazovat se budou i některá řemesla,
třeba tesař, tkadlena, přadlena, zpracování lnu, výroba pergamenu nebo psaní
listiny, ….
Každý rok naše pořady vidí tisíce dětí všech stupňů škol .
Tvůrci projektu jsou tvůrci oboru živoucí historie v České republice s náležitým vzděláním
(pedagogickým, odborným, divadelním, manažerskotechnickým,..) a s náležitou praxí ( 22 let v oboru
a na kontě desítky obrovských akcí např. oslavy založení měst jako Plzeň, Ostrava, Hradec Králové,
Středověké město na Letné, pořady o historii na školách např. O králi Václavu IV., Jak rychtář oženil
kata, Jsem poctivý měšťan a manželku mám starožitnou,..)
Projekt Faber je jedinečný v České republice, proto jako jediný v tomto oboru dostal záštitu České

komise pro UNESCO
Organizační náležitosti:
Datum: 30. dubna, 29. května a 30. května 2013
Místo: Pěnkavův dvůr, (okres Benešov, 10 km od Vlašimi a 15 km od Benešova,
z dálnice exit Šternov, asi 50 km od Prahy, směr Vlašim, v Bílkovicích doprava na
Takonín), při přihlášení pošleme podrobné spojení a další příjezdové informace
Cena: 100 Kč
Objednávka: vzhledem k velkému zájmu o náš projekt a omezené kapacitě je třeba
objednat se předem na telefonu 777 166880 Ivana Pěnkavová a domluvit se na
podrobném času, termínu a dalších porobnostech. Po domluvě na telefonu poslat
závaznou objednávku mailem penkava@faber.cz
www.penkavuvdvur.cz.

