Lidové zvyky a tradice
každé roční období má své tradice

Masopust
Jedním z nejstarších tradičních svátků u nás
je Masopust, první písemné zmínky jsou již
ze 13.století, vzhledem k tomu, že předcházel
postnímu období před Velikonocemi šlo během
Masopustu hlavně o to dobře se pobavit a dobře
najíst....
....my vám též nabízíme uspořádání Masopustního veselí včetně tradiční zabijačky, reje masek,
lidových hudebníků a tanečníku a nesmí chybět

ani naše zvířátka z farmy spolu s hospodářem, ta
potěší srdce dětí i dospělých a je možná i jízda na
koni....
V případě Vašeho zájmu vám sestavíme program
Masopustní veselice spolu s rozpočtem

Velikonoce
Velikonoční svátky jsou krásnou jarní tradicí, spolu s
barvením vajíček, zdobením kraslic, pletením pomlázek z vrbových prutů, výrobou jarních ozdobných
zápichů do květináčů s prvními jarními kytičkami
jako jsou petrklíče, krokusky, prvosenky, semikrásky
a další poslové jara..
My vám nabízíme tyto jarní zvyky, které vám předvede
zručný řemeslník v dobovém kostýmu a spolu s ním
budete moci sami tvořit a svůj jarní výrobek si hrdě
odnesete domu
Cena předvádění 4.500,-Kč bez DPH na zvyk a den,
materiál 10,- až 15,- Kč/os.,doprava 6,-Kč/km

Pálení čarodějnic

Další jarní tradicí je pálení čarodějnic. Můžeme vám nabídnout na tento den zábavný program pro děti i jejich rodiče,
ohnivou vikingskou bitvu, fire show, kejklíře, chůdaře,
dětské divadlo, hry pro děti i dospělé....zkrátka co si budete
přát.

Letní Dožínky a podzimní Posvícení
V druhé půli léta po žních se slaví Dožínky, odváží
se poslední snop z pole, předává se dožínkový věnec
hospodáři a pokud byla úroda dobrá tančí se, zpívá,
vyrábí se dožínkové věnce a zvířátka ze slámy...
My vám nabízíme předvádění tvorby věnců a
slaměných zvířátek a opět můžete za dohledu odborníka sami tvořit a svůj výtvor si odnést domů
Cena předvádění 4.500,-Kč bez DPH na den, materiál 10,- až 15,-Kč/os.,doprava 6,-Kč/km
Zajistíme folklorní soubor - v malém obsazení 4
hudebníci a 2 taneční páry
Cena 18.000,-Kč bez DPH + doprava mimo
Prahu 12,-Kč/km
Ve větším obsazení cena vždy dle dohody

Podzimní Posvícení je spojeno vždy s vepřovými či husími hody a opět s
dobrou zábavou...
Toto vše vám můžeme zajistit.
V případě Vašeho zájmu vám sestavíme Posvícenecký program spolu s
rozpočtem

Předvánoční čas a Vánoce
Začátek zimy je spojen s Adventem a kouzelným
časem Vánoc, ty si připomeneme právě v adventním čase vánočními zvyky...
Nabízíme vám odlévání olova a luštění osudu,
zdobení vánočních perníčků, zdobení a rozkrajování jablek, tvorbu adventních věnců, pouštění
lodiček se skořápek a svíčiček....a kdo chce může
si hodit škrpálem, aby zvěděl, zda se příští rok vdá
neb ožení
Cena za předvádění 4.500,-Kč bez DPH na zvyk
a den, materiál 10,- až 15,-Kč/os. u adventních
věnců dle dohody, doprava 6,-Kč/km
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