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ZBOJNÍCKY PREPAD .  Liptovskí zbojníci* 
 

Večer na ľudovú nôtu – ľudová hudba k dobrému jedlu z dobrej  kuchyne . 
A do toho nečakané stretnutie so zbojníkmi . Živé a prekvapivé . Adrenalín. Otázky „čo sa deje“ ? … keď 
vstúpia zbojníci.  
A keď Vám zrazu nie je všetko jedno ... 

            To je tá pravá a originálna zábava, ktorá je v každej  skupine. 
Veselosť, hudba, tradície, spev, tanec.  
Pozývame Vás. 

  
 Popis programu : 

Program je pripravený scenárovo po konzultácii a prejdení kritérií a zadania klienta.  
Celý program a zbojnícka družina je pod vedením profesionála  p. Miroslava Kaspzyka (www.kasprzyk.sk). 
Skupinu zbojníci prekvapia.  Ozbíjajú . A ozbíjané sú ochotní vrátiť až na základe splnenia pripravených úloh.  
Program je založený na príprave scenára. Po konzultácii s klientom. Je o vedení a dlhoročných skúsenostiach 
skupiny Liptovskí zbojníci s prácou s ľudmi. O zaujímavých rekvizitách , kostýmovaní zbojníkov a o  možnosti 
vyskladať programové časti Prepadu. Individuálne riešime doplnenie večera ľudovou hudbou.  
 
Cena:  1. 100 + DPH  
V cene:  večerný programový variant zábavy  

umelecké vedenie  p. Miroslav Kasprzyk  
   animátori - zbojnícka družina 
   harmonika – hudobný doprovod a spev   
   kostýmovanie  
   streľba 
   original rekvizity k hrám 
   logistika pripravených hier 
   organizačné zabezpečenie 
   doprava  
 
bonus:  kombinovaný variant s malou Zbojníckou školou tanca  

 
K cene:  občerstvenie účinkujúcich 
   individuálne požiadavky  
   ľudová hudbana večer   

 
   
 
 
ROZPIS  dvoch variánt večerného programu Zbojnícky prepad 
 
Malý variant Zbojnícky prepad  
  Program prebieha v častiach  Prepad a prekvapenie – Ozbíjanie – Vykúpenie . 
  Dynamický celok , ktorý je moderátorsky vedený.  

Vhodný pre skupinu osôb ktoré sa nepoznajú. Vtedy je zameraný na vytvorenie atmosféry , ktorá ľudí 
zlúči v zážitku .  
Program je moderovaný a vedený na základe dlhoročných skúseností a práce so davom/skupinou. 
Po jeho ukončení pokračuje neformálnou atmosférou zábavy. Hostia majú spoločný zážitok , preto sa 
bavia a komunikujú s ľahkosťou.   
Pokiaľ sa hostia poznajú, je zábava častokrát dynamickejšia, nakoľko program ponúka spoluprácu 
a náväznosť na povzbudzovanie, častokrát až formu teambuildingu.  
 
Orientačný čas programu :  cca 1hod  

Nakoľko je program profesionálne vedený, vždy vychádza 
a prispôsobuje sa aktuálnym požiadavkám a reakciám skupiny. Tak 
aby bol dosiahnutý maximálny výsledok .   

 
Veľký variant     Zbojnícky prepad  
  Program sa od malého variantu líši v objeme ponúknutého programu . 
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  Prebieha rovnako v častiach Prepad-prekvapenie – Ozbíjanie . Ćasť Vykúpenie je bohatšia.  
Nie je len o samotnom Vykúpení ozbíjaných, ale aj o zábave pre väčšiu časť hostí. Ćiže program je 
rozšírený o ponuku z blokov :  Zbojnícka tanečná škola 

          Zbojnícky Jarmok 
          Zbojnícke prekvapenie 

Zbojnícky darček ( napríklad pri rôznych výročiach) 
   

Orientačný čas programu:   v závislosti od rozšíreného výberu programu  
           Vytvára celovečerný variant zábavy a kompletného programu. 
      
Programové časti ktoré je možné doplniť do  Zbojníckemu prepadu : 
       
Zbojnícka TANEČNÁ ŠKOLA    folklór pri ktorom sa určite nebudete nudiť. 
 
Zbojnícky JARMOK   vyskúšajte s nami najrôznejšie remeslá 
    VÝROBA PíŚTALIEK  
    VýROBA DARĆEKU napr. drevenej hračky  
    RAZENIE A ZDOBENIE KOŹE  
    REZBÁRSTVO 
    PERNIKÁRSTVO 
    VýROBA SKLENENÉHO ŠPERKU  
 
Zbojnícke PREKVAPENIE  divácke programy v ľudovej téme v najrôznejšom prevedení a detailoch   
    PLIESKANIE Bičom  
    Škola HRY NA FUJARE - DRUMBLI - TROMBITE  
    Škola HRY NA TRADIČNEJ SLOVENSKEJ PÍŚTALE  

BAĆOVIA  
Zbojnícke ETUDY  
Zbojnícke ĆAROVANIE  
Zbojnícka Móda  

 
Zbojnícke DARČEKY výnimočné a ručne robené  
 
 
Cena programových častí : kalkulujú sa samostatne v závislosti od počtu osôb a prevedenia detailov 

     Základná cena  od 300 € + DPH  
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