DĚTSKÝ PROGRAM
1) Pirátská párty aneb zábavný pirátský brunch
Vydejte se společně s našimi pirátkami na plavbu za dobrodružstvím. Celou pirátskou atmosféru
dokreslí i správná výzdoba, kde nechybí piráti, papoušci, zlaté mince, pirátské balónky či mapa,
která malé dobrodruhy možná dovede k vytouženému pirátskému pokladu.
30 min
60 min
30 min
30 min
30 min

výtvarná dílna (výroba pirátské medaile)
hledání pirátského pokladu (soutěžní disciplíny
minidiskotéka (tancování na oblíbené dětské hity)
modelování balónků
výtvarné tvoření (výroba piráta na špejli) + soutěžní disciplíny

Navíc:
15 min vystoupení živých papoušků (následně 60min chození mezi hosty a fotografování)
3h
malování na obličej (výtvarnice po celou dobu maluje na obličej)
fotograf po celou dobu / tematická výzdoba prostoru / balónky plněné héliem

2) Andělské království aneb zábavný andělský brunch
Děti se ocitnou v třpytivém světě andílků, který je plný překvapení. Mohou se těšit na zlaté andílky,
jenž pro děti připraví spoustu zábavy a legrace. Celou atmosféru umocní i andělské dekorace a
zlato-bílé balónky, které se vznášejí v prostoru a dodávají celé andělské atmosféře zlatý třpyt.
30 min
60 min
30 min
30 min
30 min

výtvarná dílna (malování na dřevěné andílka na zlaté stuze)
sněhové soutěže s andílky
andělská diskotéka
třpytivé tetování (k výběru různé barvy třpytek i mnoho šablonek)
výtvarné tvoření (výroba vánočních přáníček)

Navíc:
15 min mikulášská nadílka (Mikuláš, anděl a čert nadělují dětem dárečky za básničku či
písničku, foto s mikulášskou trojicí)
3h
malování na obličej (výtvarnice po celou dobu maluje na obličej)
fotograf po celou dobu / tematická výzdoba prostoru / balónky plněné héliem
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3) Čarodějnická párty aneb strašidelný brunch plný zábavy
Čarodějnice, čarodějové či další strašidýlka rozjedou ten správný strašidelný rej plný tvoření,
soutěží, tancování, ale i překvapení. Prostor dekorují pavučiny, pavouci, ale i různá zaklínadla,
strašidýlka a mnoho dalších příšerek.
30 min
60 min
30 min
30 min
30 min

výtvarná dílna (strašidelné masky a čelenky)
čarodějnické soutěže
strašidelná diskotéka
třpytivé tetování (k výběru různé barvy třpytek i mnoho šablonek)
výtvarné tvoření (výroba malé čarodějnice)

Navíc:
15 min kouzelnické vystoupení
3h
malování na obličej (výtvarnice po celou dobu maluje na obličej)
fotograf po celou dobu / tematická výzdoba prostoru / balónky plněné héliem

4) Z pohádky do pohádky aneb pohádková brunch plný zábavy
Pohádkové království pro malé i velké je připraveno v plné rozsahu. Nechybí královská výzdoba,
bohatá zábava a neposlední řadě i královský trůn pro pasování malých princů a princezen.
30 min
60 min
30 min
60 min

výtvarná dílna (pohádkové postavy na špejli + omalovánky pro nejmenší)
pohádkové putování (soutěžní disciplíny s pasováním na prince a princeznu)
pohádková diskotéka
modelování balónků / v létě venku možný bublinový workshop (tvorba mega-bublin)

Navíc:
30 min kouzelnické vystoupení, divadelní představení
3h
malování na obličej (výtvarnice po celou dobu maluje na obličej)
fotograf po celou dobu / tematická výzdoba prostoru / balónky plněné héliem

5) Velikonoční radovánky aneb velikonoční brunch plný zábavy
Příprava na velikonoční svátky, jak se patří. Děti si vyrobí krásné velikonoční ozdoby, pomohou
najít králíčkovi jeho košíček plný dobrot a nebude chybět ani minidiskotéka plná balónků.
Velikonoční výzdoba v podobě vajíček, pomlázek, králíčků a mnoho dalších dekorací či balónků
s jarními barvami dokreslují celou atmosféru.
30 min
60 min
30 min
60 min

výtvarná dílna (malování vajíček / malování na perníčky / malování na sklíčka)
hledání králíčkova košíčku (soutěžní disciplíny)
balónková minidiskotéka
výtvarné tvoření (výroba velikonočních přání)

Navíc:
30 min výroba králíčků z polystyrenu, maskot v nadživotní velikosti ovečka/ králíček
3h
malování na obličej (výtvarnice po celou dobu maluje na obličej)
fotograf po celou dobu / tematická výzdoba prostoru / balónky plněné héliem
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Další témata:
• Veselý brunch se zvířátky, Indiánský brunch, Lesní říše aneb brunch se skřítky, Kuchařský
brunch pro malé kuchtíky, Ledové království aneb brunch s Elsou a mnoho dalších.

AKTIVITY PRO DĚTI:
Malování na obličej
Výtvarnice dětem na tvář namaluje obličejíček dle přání. Děti si mohou vybrat z foto-knížky
plné obličejíčkových nápadů či nechat působit vlastní fantazii. Barvy na obličej jsou
dermatologicky testovány.

Třpytivé tetování
Výtvarnice dětem aplikuje na ruku obrázek z třpytivých barev. Děti si mohou vybrat šablonu
obrázku, jakou chtějí. Tetování vydrží až 3 týdny. Používáme dermatologicky testované barvy.

Balónková dílna
Animátorka vymodeluje z dlouhých barevných balónků např. zvířátko, kytičku, meč..., zkrátka
cokoliv dle přání. Též jsou oblíbené i balónky plněné héliem

Bublinový workshop
Děti si mohou průběžně vyzkoušet samy vytvořit "obří bubliny" za asistence animátorů, kteří jim
tvorbu mega bublin ukáží a následně i pomohou k vlastní tvorbě
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Ceník

Varianta (program v rámci 3h)
Zábavný program se 2 animátorkami v kostýmu
(dle výběru – Pirátská, Pohádková, Andělská, Čarodějnická party atd.)
Malování na obličej (1 výtvarnice)

3h

6.500 Kč

3h

2.300 Kč

Třpytivé tetování (1 výtvarnice)

3h.

2.300 Kč

Modelování balónků (1 animátorka)

3h.

3.000 Kč

Výzdoba k zábavnému programu

od 1.500 Kč

Bublinový workshop (1 animátorka)

3h.

Doprava (1 auto – paušální částka po Praze, mimo 8Kč / km)

4.500 Kč
500 Kč

REFERENCE
▪KASPER CZ ▪Gant CZ ▪KPMG ČR ▪Rodenstock ČR ▪PetCenter CZ
▪Globus Čakovice ▪MV-GŘ HZS ČR ▪Pachtův palác ▪MČ Praha – Štěrboholy
▪ČSOB ▪JTH Group ▪Německé velvyslanectví ▪Kooperativa ▪MČ Praha 3
▪Litoměřice ▪NKT cables ▪Global Concepts ▪MČ Praha 11 ▪Unilever CZ
▪Mělník ▪Litoměřice ▪ Bohemia energy ▪Chomutov ▪Centrum Černý most 
▪OC Novodvorská ▪Raiffeisenbank ▪Schwarzmüller ▪zámek Karlova Koruna
▪Teplice ▪České Budějovice ▪ Frýdlant nad Ostravicí ▪ IMAX Cinema City ▪atd.
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