
Nabídka spolku Non Sancti z Olomouce

Nabízíme noční fireshow, prezentační stánky s rozmanitými řemesly, středověkou
kuchyní, ukázky replik zbraní a zbrojí z 14-15. století.

Fireshow (cca 25min)

Ohnivá přehlídka plná žonglování s kuželkami, levisticky, poi, tyčemi, hula-hop,
polykáním ohně a dalšími prvky. Obohacena o drobné pyrotechnické efekty, umělou
mlhu, chrliče ohně, dramatickou hudbu aj. Vhodné pouze pro exteriéry, minimální
plocha 10x10m, audioaparaturu využíváme vlastní, příprava aparatury a efektů na místě
vystoupení cca 1h před vystoupením, potřeba přípojky 230V (3000W) do 50m.

Video k shlédnutí na webu http://www.nonsancti.cz/nabidka_fireshow.php

Prezentace starých řemesel

Ve spolupráci se Svobodný cech řemeslnický nabízíme poutavou prezentaci starých
řemesel. Populární formou seznamujeme veřejnost s prací jednotlivých mistrů, užívanými
materiály a vývojem řemesla. Zájemci si mohou vyzkoušet některé výrobní postupy,
případně odnést drobnou upomínku. Každé řemeslo má i svůj stánek 3x3m inspirovaný
dobovými nákresy a je zajišťováno minimálně jednou osobou v dobovém kostýmu.

http://www.nonsancti.cz/nabidka_fireshow.php
http://www.nonsancti.cz/nabidka_remesla.php
http://www.nonsancti.cz/nabidka_fireshow.php
https://scremesla.wordpress.com/


Tkadlec

Pomocí praktické ukázky vysvětluje vytváření
oděvu v historii. Od vlákna, přes utváření nitě na
kolovratu, po tkaní látky, barvení. Vypráví o
různorodosti materiálu (len, vlna atd.),
technologických postupech, náročnosti procesu.
Pro představu používá vřetánko, kolovrat, různé
typy tkalcovského stavu atd. Děti si mohou
vyzkoušet vyčesat vlnu, utkat drobnost na
dětském stávku.

Švec

Ukázka zahrnuje repliky výrobků z kůže rozličného
charakteru z oboru brašnářství a ševcovství. V nabídce je
ukázka nástrojů používaných napříč od 15.století do
dnešních dnů. Zájemcům je průběžně přednášeno o
historických postupech od činění kůží v koželužnách, po
koncovou ruční výrobu obuvi, opasků a tašvic, obuvi. V
průběhu dne je prezentováno ruční šití, vyřezávání vzorů,
ražba a další techniky. Děti si mohou za drobnou úplatu
zhotovit na místě kožený náramek s ražbou motivu dle svého
výběru a dospělí zakoupit opasky, diáře, peněženky, spony
do vlasů.

Řezbář

Ukázka tvorby dlabaných misek, dřevorytů a
povídání o řemesle v dobách minulých i
dnešních. Z bezpečnostních důvodů si toto
řemeslo nemohou návštěvníci vyzkoušet, ale děti
si rády odnesou pěknou lipovou hoblinku, jež
právě odlétla od nově tvořeného díla. Pomocí
výkladu o řemesle, ale hlavně díky praktickým
ukázkám tradičních řezbářských technik, si široká
veřejnost může představit, co tato profese
obnášela. V ukázce jsou zastoupeny ručně
dlabané misky, reliéfy, dřevořezy i tvorba gotické

sochy aj.



Pletařka a vyšívačka * společný stánek (cena za jedno řemeslo)

Naše pletařka ukazuje starobylé techniky tvorby specifických
textilií, stuh a šňůr. Divákům prakticky ukazuje a vysvětluje
postupy tvorby a provází je historií pletení na krosienkách,
tkaní na karetkách, hřebenovém stávku, pletení šňůr na
lucetě, na prstech a dalšími technikami. Děti si mohou odnést
náramek, který si sami zhotoví.

Naše vyšívačka teoreticky, ale také prakticky
představuje různé typy a způsoby středověkých
výšivek, včetně ukázky dochovaných dobových
vzorníků a repliky středověkých vyšívacích rámů.
Vysvětluje, jakým způsobem výšivka ve
středověku vznikala – od objednání, přes přípravu
materiálu až po vytvoření vzoru a vznik samotné
výšivky, kdo je vytvářel a jaký měly účel. Z
důvodů citlivosti a náročnosti vyšívačské práce si
nemohou návštěvníci řemeslo vyzkoušet, avšak
mohou si zakoupit různé výrobky s doloženými
historickými vzory.

Prezentace středověké kuchyně

Ukázka středověké polní kuchyně z 15. století
(stánek, dřevěné lavice a stoly, vyvýšené ohniště,
dřevěné a keramické nádobí), ukázka přípravy
pokrmů dle starodávných receptů. Málokdo dnes
ví, jak chutná pučálka, mandlové mléko nebo
švestkový máz. Samozřejmostí je výklad pro
návštěvníky nejen o receptech, ale stravování ve
středověku obecně.



Ukázky zbraní a zbrojí

Ukázka výzbroje (zbroj, pavézky, dlouhé meče,
tesáky aj.) převážně z období 15.století.
Umístěno v replice dobového loukoťového
stanu s možností vyzkoušení návštěvníky.
Součástí je i průběžný výklad pro zájemce o boji
chladnými zbraněmi v tomto období osobou v
dobovém kostýmu.

Další dvě řemesla (písařka, kovář) nezajišťují členová spolku, ale po domluvě je
pro vás můžeme také zajistit.

Písařka * zajišťuje Svobodný cech řemeslnický

Vysvětluje způsob vytváření písemností a knih ve
středověku. Především kdo písemnosti psal, jakým
způsobem a pomocí jakých materiálů. K větší představě má
k dispozici ruční kopie listin, rukopisů, iluminací. Na místě
vytváří drobné písemnosti husím brkem. Děti (i dospělí) si
mohou vyzkoušet psát husím brkem nebo vyzlatit iniciálu.
Teoreticky i prakticky představuje vynález knihtisku, který byl
tehdejší tzv. informační revolucí srovnatelnou s dnešním
využitím internetu. Zájemci si sami vyzkouší, jak těžké bylo
vytvořit tisk pomocí tiskařského lisu z dob Johanna
Gutenberga v kontrastu s dnešními rozvinutými
technologiemi.

Kovář * zajišťuje Svobodný cech řemeslnický

Vysvětluje význam kovářského řemesla v historii, ukazuje
výrobní postup u rozpálené výhně. Z bezpečnostních důvodů
se většinou diváci pouze koukají, v případě souhlasu rodičů
si zručné dítě může vyzkoušet držet kladivo nebo kleště a
poté odnést výrobek na památku domů.



Aktuální ceník služeb
Fireshow
Cena: 8 500,- Kč / vystoupení
Prezentace starých řemesel
Cena: 3 000,- Kč / řemeslo / den
Prezentace středověké kuchyně
Cena: 6000,- Kč / den
Ukázky zbraní a zbrojí
Cena: 3000,- Kč / den

*Poskytujeme slevy při objednávce více produktů najednou, slevy pro stálé klienty a v
případě vícedenních akcí.

Cestovní náklady
Dopravné na místo konání z Olomouce 10,- Kč/km (za každé řemeslo) nebo 15,- Kč/km
(za fireshow) více informací dle rozsahu objednávky a místa konání.
*Každý řemeslník, často se svým pomocníkem, se obvykle dopravují ze své dílny svým
vozem, kterým dopravuje svůj stánek a jeho kompletní vybavení, které mnohdy zabírá
hodně místa (stoly, výheň, stav, kolovrátek, tiskařský lis, ...).

příklady:
a) v případě objednávky všech 6 řemesel + kuchyně + ukázky zbraní je cena 26 000kč za
celodenní prezentaci + cestovní náklady 8x 10kč/km (při 50km vzdáleném místě konání je to
8000kč), celkem tedy 34 000kč
b) v případě objednávky fireshow je cena za vystoupení 8500kč + 15kč/km (při 50km
vzdáleném místě konání je to 1500kč), celkem tedy 10000kč

Případným konkrétním úpravám programu dle Vašich požadavků jsme otevřeni.

Objednávky a informace
- web: http://www.nonsancti.cz
- objednávky zasílejte na email nonsancti@email.cz a uvádějte termín a místo

konání, požadované služby (následně budete po ověření personálních možností
zajištění v daném termínu kontaktování s nabídkou)

- doplňkové informace Tomáš Brázda +420 723019958

http://www.nonsancti.cz/nabidka_remesla.php
mailto:nonsancti@email.cz

