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Děkujeme za Vaši přízeň a za čas, který věnujete 

našemu katalogu. V naší nabídce najdete nejrůznější 

představení, které jsou špičkou ve svém oboru. Ale také zde 

najdete zdroje informací, které Vám pomohou k organizování společenské, 

kulturní akce. Prosím, berte tento katalog jako dobrého pomocníka pro Váš výběr 

základní nabídky. Více informací a dokonalý přehled o kompletní nabídce našich 

služeb získáte na nově vybudovaných stránkách www.keltik.cz, nebo při osobní 

schůzce. Pokud Vás tento katalog bude inspirovat ke vzájemné spolupráci           

a komunikaci s námi, bude to pro nás dobrá zpráva a potvrzení toho, že jsme se 

vydali správným směrem a vytvořili dobrý katalog. 

 

Katalog  je určen pro každého,  kdo pořádá pro firmu, zájmovou organizaci, 

školu, obec či město různé slavnosti, výroční oslavy, svátky, jarmarky, poutě, 

popřípadě pro toho, kdo pořádá koncerty, výstavy, promo akce, nebo se svými 

obchodními partnery jedná na společenských večírcích či rautech ...  

 

Společnost herců a šermířů KELTIK má pro Vás rozmanitou  nabídku, ze 

které si vyberete to nejlepší pro Vás.  

 

Ceny všech produkcí tvoříme podle jednoduchého klíče:   

Nutné náklady + dohodnutá odměna = oboustranná spokojenost 

http://www.keltik.cz/
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1.  Divadelní představení 

1.1 Turnajové klání o úsměv krásné paní 

 

Malý pěší rytířský turnaj: 

V doprovodu bubnování se utkají rytíři různými zbraněmi v turnajových soubojích. 

Do turnaje si vezmou panoše a panenky z řad diváků. Závěr turnaje patří utkání panošů  

a panenek ve staré rytířské hře – chytání kroužků. Vítězná dvojice panoše a panenky je 

odměněna. 

 

Základní informace: 

5  osob  

Délka 25 minut  

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

Místnost na převlečení 

230/400V nebo možnost připojení bezdrátového hlavového mikrofonu 

… 

 

 

 

 

 



Velký pěší rytířský turnaj: 

Za zvuku fanfár přichází královské veličenstvo s dívčím fraucimorem. V doprovodu 

bubnování přicházejí rytíři, kteří si vybírají své panenky a panoše z řad diváků. Rytíři bojují 

různými zbraněmi, při večerním představení i se zbraněmi zapálenými. Velké turnajové 

klání končí obdarováním vítěze odměnou z královské ruky. 

 

Základní informace: 

Min. 8 osob  

Délka 45 minut  

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost připojení bezdrátového hlavového mikrofonu 

Místnost na převlečení 

… 

 

 

 

 



1.2 O chytré princezně 

 

Kam čert nemůže ... tam strčí ženskou. Chudý mládenec Jiřík se upíše čertu, aby 

získal krásnou princeznu. Když chce čert Jiříka odnést do pekla, princezna Jiříka chytře 

vysvobodí. Hrají velké plošné loutky, doplněno písničkami, vhodné a poučné pro všechny 

věkové kategorie. 

 

Základní informace: 

2 osoby 

Délka 15 minut  

Zvuková technika 

Konstrukce na oponu 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V  

… 

 

http://keltik.cz/stranky/nabizime/divadelnipredstaveni/ochytreprinc.html


1.3 Jak šel Honza pro princeznu 

 

V klasické pohádce dobro zvítězí nad zlem, ale to je taky jediné, v čem se naše 

pohádka neliší od předlohy. Náš Honza je líný, princezna je hubatá, loupežníci roztomilí, 

ani ten princ už není, to co býval. A když zemře drak, všichni diváci ho litují. 

 

Základní informace: 

6 osob 

Délka 30 minut  

Zvuková technika 

Konstrukce na oponu 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V  

… 

 



1.4 Triglavosaurus 

 

Pohádkové představení z doby kamenné, ve kterém se bojuje se zlem  

a dobro opět zvítězí. Postavy se neliší od normálních, s rozdílem mluvy a oblečení.   

 

Základní informace: 

6 osob 

Délka 30 minut  

Zvuková technika 

Konstrukce na oponu 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V  

… 

 

 



1.5 Zvířátka a loupežníci Petrovští 

 

Pohádka o chytrých zvířátkách, která se nebojí ani loupežníků Petrovských a dokáží 

vybojovat truhlici zlata a zachránit tak chudého dědečka s vnučkou od dražby jejich 

domečku.  

 

Základní informace: 

7 osob 

Délka 20 minut  

Zvuková technika 

Konstrukce na oponu 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V 

… 

 



1.6 Kostečky 

 

Písničkový kabaret plný pohybových soutěžních disciplín připomíná počítačovou hru. 

V soutěžích a hrách inspirovaných prací a všedním životem doby dávno minulé si děti osvojí 

nové dovednosti, a také se formou poznávacího procesu při sportovní činnosti naučí novým 

motorickým dovednostem. Představení je určeno žákům 1. a 2. stupně ZŠ. 

 

Základní informace: 

4 osoby 

Délka 20 minut  

Zvuková technika 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V 

… 

 

 

  



1.7 O fernetovém království 

 

Mravoučná pohádka o tom, že abstinent je vždycky svižnější, mužnější, silnější, no 

prostě krásnější. A žít bez alkoholu je prostě "IN".  

 

Základní informace: 

10 osob 

Délka 30 minut  

Zvuková technika 

Konstrukce na oponu 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V 

… 

 
  



1.8 V mučírně vesele i vážně 

 

V temných dobách středověku bylo dodržování práva úzkostlivě střeženo. Krutým 

paradoxem byla poprava za krádež majetku, naopak pouze vězení či pokuta za zabití 

člověka. Přiznání se z obviněných dobývala v mučírnách právem útrpným. Ovšem není 

jenom krutost a bezpráví námětem naší scénky. I veselo v mučírně občas bývalo …  

 

Základní informace: 

5 osob 

Délka 20 minut  

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost připojení bezdrátového hlavového mikrofonu 

Místnost na převlečení 

… 

 

 



1.9 Upálení čarodějnice 

 

Nejrychlejší způsob získání cizího majetku je konfiskace, to platilo odedávna.  

A proto byly hony na čarodějnice. Dívky a ženy byly falešně žalovány z kacířství a následně 

upáleny. 

 

Základní informace: 

6 osob 

Délka 20 minut  

Pouze venkovní představení 

Požadavky: 

Místnost na převlečení 

230/400V nebo možnost připojení bezdrátového hlavového mikrofonu 

… 

 

 

  

 



1.10 Vítání občánků Bílou paní a Sudičkami 

 

Bílá paní přichází k nemluvňatům a přivádí s sebou tři Sudičky. Každá Sudička 

vyřkne velice dobře promyšlenou věštbu, která předpovídá dětem jen to nejlepší. 

Základní informace: 

5 osob 

Délka 15 minut  

Zvuková technika 

Pouze interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V 

Místnost na převlečení  

… 

 

 



1.11 Mikulášské pohádky 

 

Než se děti dočkají dárků z rukou Mikuláše a jeho pomocníků, musí si nadílku 

nejprve zasloužit. V naší mikulášské pohádce děti pomáhají hlavním hrdinům dojít do 

zdárného konce. A každý rok hrajeme pohádku jinou. 

 

Základní informace: 

5 - 7 osob 

Délka 30 minut  

Zvuková technika 

Světelná technika 

Konstrukce na oponu 

Pouze interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V 

… 

 

 

 

 



1.12 Cikánské věštění 

 

Stará cikánka věští lidem z ruky budoucnost a pak se díky jednomu z diváků změní 

kouzlem ve svižnou tanečnici. Předvede temperamentní tanec, do kterého si přibere                   

i  vybraného diváka. Pestrobarevný kostým, podmaňující hudba a dvojsmyslné texty 

přivedou do varu nejen muže. 

Základní informace: 

2 osoby 

Délka 10 minut  

Zvuková technika 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V  

Místnost na převlečení  

… 

 

 

 

 

 



1.13 Čáry a kouzla 

 

 Profesionální kouzelník, iluzionista a fakír, držitel řady našich i mezinárodních 

ocenění z kongresů a soutěží v moderní magii. Jeho kouzla dokáží ohromit každého diváka 

bez rozdílu věku. Po spatření levitujícího stolečku budete dlouho přemýšlet nad fungováním 

zemské přitažlivosti..  

 

Základní informace: 

2 osoby 

Délka 20 minut  

Zvuková technika 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost přehrání CD 

Místnost na převlečení  

… 

 



1.14 Flašinetové písničky 

 

Jedna bába povídala, a pak to někdo nakreslil na obrázky, a tak vznikla povídka 

hraná na flašinet. Jinak řečeno – flašinetové písničky jsou předchůdci televizních zpráv, kdy 

potulní pěvci chodili od města k městu a zpívali, co se kde stalo, pomocí obrázků a flašinetu. 

 

Základní informace: 

3 osoby 

Délka 10 minut  

Zvuková technika 

Požadavky: 

230/400V 

Místnost na převlečení  

… 

 



1.15 Jednotka arkebuzírů 

 

 Levá, pravá, seno, sláma ... 

 Pochodující jednotka je připravená kdykoliv vystřelit, nebo i pobavit v představení, 

které  ukazuje a vysvětluje, jak to kdysi probíhalo od nástupu až po výstřel.  

 

Základní informace: 

5 osob 

Venkovní představení 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost připojení hlavového mikrofonu 

Místnost na převlečení  

… 

 

 

 



1.16 Dělostřelecká jednotka 

 

 Výstřel z děla oznamuje čas či zvláštní událost, konec bitvy či narození dítěte. 

Jednotka je zcela připravena ukázat čištění, nabíjení děla a výstřel. Jako doprovodný 

program může být použito při interaktivních soutěžích, kdy výherce sám může pod dohledem 

dělmistra odpálit výstřel z děla. 

 

Základní informace: 

3 osoby 

Venkovní doprovodné představení 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost připojení hlavového mikrofonu 

Místnost na převlečení  

… 

 

 

 



1.17 Gejša Nakamura 

 

V této scénce se Vám pokusíme velmi názorně ukázat kulturu dávného Japonska,     

a to takovým způsobem, jaký by v Japonsku byl naprosto nepřístupný. Na naší nádherné 

gejši vám ukážeme jednotlivé části kimona. Nakonec se ale ukáže, že nic není tak,  jak to na 

začátku vypadalo.  

 

Základní informace: 

5 osob 

Délka 15 minut  

Zvuková technika 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

Místnost na převlečení 

230/400V  

… 

 

  



1.18 Létající prapory 

 

Signalizace pomocí praporů je obecně známá z dějin vojenství. Až se to dostalo do 

různých soutěží v podkresu s hudbou. I v našem představení se využívá celé krásy praporu  

a různých pohybových variací s ním. 

Základní informace: 

2 osoby 

Délka 5 minut  

Zvuková technika 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost přehrání CD 

Místnost na převlečení  

… 

 



1.19 Strongman 

 

Silný muž a silná činka? Velký muž a velká činka? Těžký muž a těžká činka? Je to 

jen těžký muž a velká činka. Groteska jak z němých filmů pro pamětníky. 

 

Základní informace: 

2 osoby 

Délka 5 minut  

Zvuková technika 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost připojení hlavového mikrofonu 

Místnost na převlečení  

… 



1.20 Barbarela tančí kolem světa 

 

Tanečnice Barbarella v mnoha různých kostýmech zaujme nejen přítomné pány. Její 
repertoár tvoří tance z Japonska, Číny, Indie, Persie, Sumeru, Turecka, Egypta, Marakéše  
a mnoha dalších zemí. 
 

Základní informace: 

2 osoby 

 

Délka 5 - 15 minut  

Zvuková technika 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost přehrání CD 

Místnost na převlečení  

… 

 

 

 

  



1.21 Módní přehlídka 

 

Přehlídka dobových kostýmů od pravěku po součastnost v zábavném provedení. 

Přehlídka je po celou dobu komentovaná vtipným moderátorem.  

 

Základní informace: 

Min. 8 osob 

Délka 30 minut  

Zvuková technika 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V 

Místnost na převlečení  

… 

  



1.22 Tenkrát v pravé poledne 

 

Recesní scénka plná kovbojských rvaček a přestřelek, slovních i pěstních, ba i na 

pistole dojde. 

 

Základní informace: 

2 osoby 

Délka 15 minut  

Zvuková technika 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost přehrání CD 

Místnost na převlečení  

… 

 

 

  



2. Dobové soutěže a hry 

 

Nejvděčnějšími diváky jsou ti, kteří si mohou na vlastní kůži něco vyzkoušet  

a osahat. Především pro nejzvědavější děti máme přichystány interaktivní dobové soutěže  

a hry. Ze 125 soutěží a her vybíráme vždy ty nejvhodnější podle zaměření akce. 

 

Základní informace: 

3 - 8 osob 

Délka 10 minut – celý den  

Požadavky: 

230/400V nebo možnost připojení bezdrátového hlavového mikrofonu 

Místnost na převlečení 

… 

 

 

 

 

 

 



2.1 Střelba z luku, kuše nebo balisty 

 

 Na středověké střelnici si zájemci mohou vyzkoušet přesnou mušku, ostříží zrak  

a pevnou ruku. Kdo zasáhne střed terče, dočká se i odměny.  

 

Základní informace: 

2 osoby 

Doprovodný program 

Požadavky: 

Velký ohraničený prostor 

… 

 

 

 

 



3. Večerní ohňové představení 

3.1 Malá orientální ohňová show 

 

Krásná orientální tanečnice okouzlí půvabným tancem každého muže, během tance 

použije různé propriety (nezapálené i zapálené). V druhé části představení fakír s ohněm 

sežehává svou kůži, polyká i plive oheň. 

  

Základní informace: 

2 osoby 

Délka 15 minut  

Zvuková technika 

Večerní představení  

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost přehrání CD 

Prostor bez hořlavých propriet 

Místnost na převlečení 

Volný přístup k vodě 

… 

 

 

 



3.2 Velká fakírská show 

 

Show, při které se vám bude tajit dech při spatření orientální tanečnice s ohnivými 

vějíři, fakíra procházejícího se přes ostré střepy nebo hřebíky, či polykače ohně. 

 

Základní informace: 

5 osob 

Délka 15 minut  

Zvuková technika 

Večerní představení  

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost přehrání CD 

Prostor bez hořlavých propriet 

Místnost na převlečení 

Volný přístup k vodě 

… 

 

 

 



3.3 Noční bojovka 

 

Rytíři bojující za svitu loučí se zapálenými fakulemi na život a na smrt. Španělská 

tanečnice, orientální tanečnice a tanečnice se zapálenými proprietami. Show končí točením 

ohnivými poi a řetězy, doplněno  malým nízkým ohňostrojem. 

 

Základní informace: 

10 osob 

Délka 20 minut  

Zvuková technika 

Pouze večerní venkovní představení  

Požadavky: 

230/400V nebo možnost přehrání CD 

Venkovní ohraničený prostor 

Místnost na převlečení 

Volný přístup k vodě 

… 

 

 

 

 



3.4 Točená ohňová show 

 

Show, ve které si hrajem se světelnými efekty točením nejrůznějších zapálených  

rekvizit.  

 

Základní informace: 

2 osoby 

Délka 10 minut  

Zvuková technika 

Večerní představení  

Požadavky: 

230/400V nebo možnost přehrání CD 

Venkovní prostor nebo vniřtní s vysokými nehořlavými stropy 

… 

 

 

 

 



4. Z Vašeho nápadu vytvoříme představení, například: 

 

Tato představení jsou určena pro interiéry s možností použití našich vlastních 

světelných efektů. Velké množství scének jsme však schopni hrát v jakémkoliv prostředí, a co 

hlavně, scénář, režii, autorskou hudbu a výpravu dodá profesionální tým. Takže stačí 

s dostatečným předstihem zadat téma, o ostatní se postaráme.  Níže uvedená představení 

sice byla vytvořena pro určité zakázky, ale jsme schopni je zahrát znovu, popřípadě je 

konkretizovat dle Vašich požadavků. 

 



4.1 Piráti z Karibiku na Hlučínském Oku 
 

Pirátská flotila výstražnou palbou oznamuje, kdo je pánem na moři. Avšak ostatní 

menší lodě se jí nebojí a chystají se do útoku. V nejméně očekávanou dobu se vyhlásí poplach 

a uskuteční se velký vodní boj. Vítěz není znám až do poslední minuty, boje jsou urputné    

a lodě se potápějí, ale kdo vyhraje – piráti nebo městský lid? 

 

Základní informace: 

Min. 3 osoby 

Celý den 

Lodní výbava 

Požadavky: 

230/400V nebo možnost připojení bezdrátového hlavového mikrofonu  

… 

  



4.2 Jak to bylo s kostelem v Hrabové 
 

Když o Velikonocích v roce 2002 lehl dřevěný kostel v Hrabové popelem, byli jsme 

osloveni, abychom u příležitosti veřejné sbírky na opravu kostela předvedli „nějaké“ 

šermířské divadlo. Po zjištění na diecézích a farnostech, že k Hrabové se nevztahuje žádná 

pověst, vymysleli jsme si příběh o zabití přítele z „mokré čtvrti“ v souboji a následném 

pokání za tento skutek – postavení kostela vlastníma rukama. A tak byl náš poučný příběh 

o napraveném hříšníkovi a vyléčeném opilci  předveden u příležitosti veřejné sbírky v roce 

2002 a posléze i při znovuotevření opraveného kostela v roce 2004. Tuto slavnostní akci 

jsme zároveň i zajišťovali zvukovou aparaturou a moderovali. 

 

Základní informace: 

12 osob 

Délka 40 minut  

Zvuková technika 

Světelná technika 

Kosntrukce na oponu 

Pouze interiérové představení 

Požadavky: 

Místnost na převlečení 

230/400V  

… 



4.3 Jak rod Syrakovských z Pěrkova k erbu přišel 
 

Syrakovští jsou jedním z moravských rodů, kterým v Severomoravském kraji patřila 

nejedna pamětihodnost, a tak legendu o původu jejich znaku lze využít téměř v každé obci. 

Pověst je z doby tatarských nájezdů do naší země. Vypráví o tom, jak  Petr z Pěrkova 

zachránil zemanskou dceru, na památku mu dala polovinu svého prstenu, podle kterého jej 

pak i poznala, a tento prsten se šípem, co Turka zabil, dostal do dědičného erbu. 

 

Základní informace: 

9  osob 

Délka 30 minut  

Zvuková technika 

Světelná technika 

Kosntrukce na oponu 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

Místnost na převlečení 

230/400V  

… 



4.4 Venuše z Landeka  
 

Venuše z Landeka je další divadelní hrou vyrobenou na zakázku. Když Hornické 

muzeum v roce 2003 slavilo 50 let od nalezení krevelové sošky Landecké (Petřkovické) 

Venuše, vytvořili jsme divadelní scénku složenou ze tří obrazů. V prvním jsme diváky 

zavedli do doby, kdy jeden z pravěkých lidí  tuto sošku vytvořil a co ho asi k jejímu 

vytvoření vedlo. Ve druhém obrazu jsme nastínili, proč se všem sochám ženy říká Venuše.  

A ve třetím obrazu jsme si pohráli s typickým představitelem padesátých let a jeho 

náhodným objevem malé krevelové sošky. 

 

Základní informace: 

8 osob 

Délka 40 minut  

Zvuková technika 

Světelná technika 

Kosntrukce na oponu 

Venkovní i interiérové představení 

Požadavky: 

Místnost na převlečení 

230/400V  

… 

 

 



4.5 Život a smrt svaté Barbory 
 

Život a smrt svaté Barbory jsme vytvořili opět na zakázku Hornického muzea na 

Landeku pro slavnostní oceňování hornických zaměstnanců. Barbora je mimo jiné  

i patronkou „horního lidu“ – havířů – a tak jsme její mučednickou smrt s trochou herecké 

nadsázky pro tuto příležitost sehráli. 

 

Základní informace: 

4 osoby 

Délka 20 minut  

Zvuková technika 

Světelná technika 

Kosntrukce na oponu 

Pouze interiérové představení 

Požadavky: 

Místnost na převlečení 

230/400V  

… 



5. Kontakt 

 

KELTIK, o.s. 

Václava Košaře 22/102 

700 30 Ostrava 3 

 

Zdeněk Polášek 

608 000 110 

 

Pavla Burdková 

608 000 990 

E-mail: jezibaba@volny.cz 

 

IČO: 66935113 

DIČ: CZ66935113 

Nejsme plátci DPH 

mailto:jezibaba@volny.cz

