Handwerkskurse
Seit 2017 bauen und forschen
wir auf der Schaubaustelle der
Reisestation von Kaiser Karl IV.
Mit mittelalterlichen Techniken aus dem 14. Jahrhundert
wird das Bauwerk rekonstruiert. In Kursen zu den verschiedenen Gewerken bieten wir sowohl Laien, als auch
Fachpersonal die Chance, ihr
Wissen um historische Handwerkstechniken zu erweitern.
Individuelle Kursanfragen sind
jederzeit möglich.
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Řemeslné kurzy
Od roku 2017 stavíme a bádáme
na experimentálním stavebním prostoru dvorce císaře
Karla IV. Stavba je realizována
středověkými technikami ze
14. století. V kurzech různých
řemesel nabízíme jak laikům,
tak i kvalifikovaným pracovníkům možnost rozšířit si
znalosti o historických řemeslných technikách. S poptávkou po individuálních
kurzech se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Handwerksvorführungen

Ukázky řemesel

Referenten und Coaches

Přednášející a kouči

Sie möchten Ihr Event bereichern mit einer spannenden
und zugleich wissenswerten
Vorführung? Unsere Handwerker zeigen den Zuschauern historische Handwerkstechniken, erklären regionale
Baustoffe und verdeutlichen,
was mit einfachen Werkzeugen und Fertigkeiten geleistet
werden kann.

Chcete obohatit svou akci
o poutavou a zajímavou ukázku řemeslných technik? Naši
řemeslníci vám rádi předvedou
historické řemeslné techniky,
osvětlí regionální stavební materiály a názorně ukáží, čeho
lze dosáhnout s jednoduchými
nástroji a dovednostmi.

Die
Atmosphäre
macht
bekanntlich einen entscheidenden Unterschied für das
Wohlgefühl von Menschen.
Bei uns finden Sie einen
außergewöhnlichen Ort für
Ihre Kurse, Vorträge oder
Teambuildingmaßnahmen.
Wenn Sie unsere Einrichtung
überzeugt, bauen wir gerne
eine langfristige Partnerschaft auf. Kontaktieren Sie
uns gerne.

Je dobře známo, že atmosféra
má rozhodující vliv na pocit pohody. U nás najdete výjimečné
místo pro své kurzy, přednášky
nebo teambuildingové aktivity. Pokud vás naše zařízení
přesvědčí, rádi s vámi navážeme
dlouhodobou spolupráci. Neváhejte nás kontaktovat.

Firmenfortbildungen
und Teamevents

Firemní školení
a teambuilding

Sie möchten an einem inspirierenden Ort tagen und ein
außergewöhnliches Erlebnis für
Ihre Mitarbeiter schaffen? Mit unserem Seminarraum, ausgestattet mit moderner Konferenztechnik, können Sie in Gruppen
mit bis zu 40 Personen arbeiten. In den Pausen haben Sie
die Möglichkeit, die verschiedenen Angebote des Geschichtsparks und der Schaubaustelle zu
nutzen: Von Bogenschießwettkämpfen über gemeinsames
Steinespalten oder Führungen
rund um die Themen Handwerk
und Mittelalter. Für die Verpflegung sorgt unser Museumslokal
Brot&Zeit und den Abend können
Sie in einem urigen Event in der
mittelalterlichen Herberge ausklingen lassen.

Chcete se sejít na inspirativním místě a vytvořit pro
své zaměstnance mimořádný zážitek? V naší zasedací
místnosti vybavené moderní
konferenční technikou může
pracovat ve skupinách až
40 osob. Během přestávek
máte možnost využít různých
nabídek Historického parku
a experimentálního stavebního prostoru: od lukostřeleckých soutěží po společné
štípání kamene nebo prohlídky s průvodcem na téma
řemesel a středověku. O stravování se postará naše restaurace Brot&Zeit a večer
můžete originálně zakončit
ve středověkém hostinci.
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Sie haben ein Sanierungsprojekt und benötigen Expertise
zu historischen Techniken
oder Baustoffen? Senden Sie
uns gerne Ihre Anfrage und
wir vereinbaren mit Ihnen einen persönlichen Termin. Bei
Bedarf kommen wir zu Ihnen,
helfen bei kleineren Arbeiten
oder geben einen Privatkurs.

Stavební konzultace
Hodláte renovovat a potřebujete poradit ohledně historických technik nebo stavebních materiálů? Neváhejte nám
zaslat svůj dotaz a my si s vámi
domluvíme osobní schůzku.
V případě potřeby k vám přijedeme, pomůžeme s drobnými
pracemi nebo poskytneme
soukromý kurz.

Přírodní stavební materiály

Ein handbehauener Balken,
nach historischem Vorbild
gebrannter Kalk und ein von
Hand bearbeiteter Granitstein
– individuelle und besondere
Baustoffe, welche wir auf unserer Schaubaustelle herstellen und verarbeiten. Sie haben
Interesse an einem Unikat?
Fragen Sie uns gerne an.

Ručně tesaný trám, vápno
pálené podle historických vzorů
a ručně opracovaný žulový
kámen - individuální a speciální stavební materiály, které
vyrábíme a zpracováváme na
našem experimentálním stavebním prostoru. Máte zájem
o něco jedinečného? Neváhejte
nás kontaktovat.

Fachvorträge
Das gesammelte Wissen der
vergangenen Jahre und aktuelle Forschungsergebnisse
geben wir gerne weiter. Besuchen Sie uns entweder direkt
vor Ort für eine Führung auf
unserer Baustelle oder buchen Sie uns für einen Vortrag
bei Ihnen im Haus.

Odborné přednášky
Rádi vám předáme nashromážděné poznatky z minulých
let a aktuální výsledky našeho
výzkumu. Navštivte nás přímo
na stavbě a prohlédněte si ji
s průvodcem nebo si nás objednejte na přednášku ve svých
prostorách.

Projekttage für Schüler
und Berufsschüler

Projektové dny pro žáky
a studenty odborných škol

Eines unserer Ziele ist das traditionelle Handwerk Schülern
in Form von Berufsorientierung näher zu bringen.
Dazu
sind
Schülerpraktika möglich, aber auch Projekttage für eine ganze
Klasse. Berufsschüler möchten wir gerne die Möglichkeit bieten, in traditionelle
Techniken
hineinzuschnuppern, die heute nicht mehr Teil
der beruflichen Ausbildung
sind. Dazu gehört Balken
behauen, Schindeln spalten, einen „Hotmix“ herstellen zum Mauern
und Steine von Hand
spalten. Fragen Sie
uns bei Interesse
gerne an, wir
erstellen ein
passendes
Programm
für Ihre
Klasse.

Jedním z našich cílů je přiblížit
žákům tradiční řemesla formou odborného zaměření. Za
tímto účelem nabízíme praxe
pro žáky, ale také projektové
dny pro celé třídy. Rádi bychom
studentům odborných škol nabídli možnost seznámit se
s tradičními technikami, které
již nejsou součástí odborného
vzdělávání. Patří sem tesání
trámů, štípání šindelů, výroba “hotmixu” pro zdění a ruční
štípání kamene. Pokud máte zájem, kontaktujte nás a my pro
vaši třídu vytvoříme vhodný
program.

Netzwerk
Der Trägerverein Via Carolina
– Goldene Straße verfügt über
weitreichende Kontakte im
bayerisch-tschechischen Netzwerk. Zudem sind wir aktiv in
der Vernetzung im Bereich
Handwerk tätig. Informieren Sie sich gerne auf unserer
Homepage oder nutzen Sie
die Möglichkeit, sich selbst
oder Ihre Veranstaltung zu
präsentieren.
Kontakt:
Bauhütte Bärnau
Naaber Straße 5b l 95671 Bärnau
info@geschichtspark.de
+49 (0) 9635 / 92 49 975
Träger/zřizovatel:
Via Carolina - Goldene Straße e.V.
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Síť kontaktů
Sdružení Via Carolina - Goldene
Straße disponuje rozsáhlými
kontakty na české i bavorské
straně. Aktivně se také zapojujeme do vytváření sítí v oblasti
řemesel. Neváhejte se informovat na naší webové stránce
nebo využijte možnosti prezentovat sebe či svou akci.

www.geschichtspark.de
/geschichtspark

/geschichtspark

www.historicky-park.cz
/historickypark

/historicky_park

Foto: © Klaus Schicker, www.schicker-allmedia.de; Michal Kratochvíl, www.mkgraﬁka.cz

Bauherrenberatung

Natürliche Baustoﬀe
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