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Ponuka programu 

Galahad 

Profil: 

Skupina historického šermu Rád svätého Galahada pôsobí na šermiarskej a divadelnej scéne už 

od roku 1994. Zaoberáme sa historickým šermom, divadlom a ukážkami stredovekého táborenia. 

Špecializujeme sa na jednotku Rádu Nemeckých rytierov a rekonštrukciu života v strednej a východnej 

Európe na prelome 13. a 14. storočia. 

V posledných rokoch sa naša skupina vyprofilovala na agentúru, ktorá zabezpečuje kultúrne 

podujatia s historickou tematikou ako sú mestské a obecné slávnosti, festivaly na hradoch a zámkoch 

(SK,CZ,PL,HU,FR,AT) a rôzne firemné podujatia. Niektorí naši členovia aktívne pôsobia aj vo filmovom 

priemysle, kde zabezpečujú rôzne choreografie a stredoveké rekvizity. 

Neodmysliteľnou črtou našej skupiny je prístup k divákom a návštevníkom podujatí. Obdobie 

stredoveku sa snažíme podávať s vtipom a najmä nadšením. 

 

Ponuka: 

Našou prioritou pri vytváraní dramaturgie kultúrnych podujatí je predstava klienta. Podľa želania 

vieme prispôsobiť tematiku ako aj tvorbu nových kulís či kostýmov potrebných na dotvorenie atmosféry. 

Dokončujeme náš posledný projekt rekonštruujúci život Matúša Čáka Trenčianskeho. Projekt 

zahŕňa nové šľachtické kostýmy z obdobia okolo roku 1300 – 1321, nové farebné historické stany a 

možnosť rôznych turnajov a prehliadok. 

Okrem štandardnej ponuky, vieme pripraviť a nacvičiť nové šermiarsko-divadelné predstavenia 

podľa želania klienta (dohodnúť scenár aspoň 3 mesiace vopred). 
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Naša štandardná ponuka: 

1.Šermiarsko-divadelné predstavenia: 

1.1 Vo víne je sila 

Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne...Úspešné šermiarsko-divadelné predstavenie 

rozprávajúce o tom, že nie len pravda sa skrýva vo víne. (25 min.) 

1.2 Božie súdy  – vystupujeme aj v angličtine a nemčine. Po dohode možné aj v inom jazyku. 

Vystúpenie Vás zavedie do časov, keď Božie súdy neboli výnimočným javom a stretávali sa v 

nich šľachtici, žoldnieri alebo aj tí chudobnejší. (20 min.) 

1.3 Rytiersky turnaj 

Dych vyrážajúce súboje urodzených rytierov o ruku spanilej panny Anny (10 -20 min.) 

1.4 Všetky ženy rytiera Richarda 

Rytier Richard sa na vlastnej koži presvedčí, že so ženským srdcom sa neradno zahrávať a keď 

sa stretnú všetky Richardove ženy, naplní sa nočná mora každého don Juana a rytierovi nezostane nič 

iné, len sa spasiť útekom.(15 min.) 

1.5 Kohút a Ľalia 

Predstavenie o láske dvoch rytierov k spanilej dáme. Klasická téma dobra a zla preniká aj do 

postáv rytierov. Dej je pútavo sprevádzaný veršovaným slovom herolda a vytvára jedinečnú atmosféru 

stredovekej kurtoázie. (15 min.) 

1.6 Šľahačkové kráľovstvo 

Zavedieme Vás do rozprávkového sveta, v ktorom sa odohráva súboj dobra a zla. Nebude 

chýbať drak, princezná, či odvážny rytier, ktorý zachráni kráľovstvo. Vhodné najmä pre rodinné akcie. 

(20min.) 

1.7 Ako Ježibaba syna ženila 

Zlý čert z horúcich pekiel potrebuje pomoc od svojej starej známej ježibaby. Za protislužbu má 

nájsť nevestu pre ježibabinho syna Nemehla. Podarí sa mu to? Krátka inscenácia rozprávky so 

zapojením divákov je vhodné najmä pre rodinné akcie. (15min.) 
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1.8 Zamilované potvory 

Divadelné predstavenie o vernosti, oddanosti a láske čo musia čeliť intrigám klamstva a 

podvodom. Humorne vystihnutý rozdiel medzi spoločenskými vrstvami v období stredoveku. (15min.) 

2. Ohňová show: 

Vhodná na večerné programy alebo firemné podujatia. Vhodný priestor na ohňovú show je 

exteriér.  

2.1 Nočné Božie súdy  – vystupujeme aj v angličtine a nemčine. Po dohode možné aj v inom jazyku. 

Vystúpenie Vás zavedie do časov, keď Božie súdy neboli výnimočným javom a stretávali sa v 

nich šľachtici, žoldnieri alebo aj tí chudobnejší. Nočná verzia Božích súdov je obohatená ohňom 

a temnou atmosférou.   (20 min.) 

3. Dobový tábor a kuchynka  

Disponujeme 9. stanmi rôznych veľkostí a farieb. Máme 3 farebné stany o priemere 3,5 metre 

a 6x4m, biele stany o rozmeroch 4x4m,4x2,5m,3x4m,2,5x1,5m (viac kusov). Dobový tábor je vhodný na 

spestrenie podujatia. Ponúkame aj dobovú kuchynku, v ktorej si môžu návštevníci vyskúšať a pripraviť 

jedlá podľa stredovekých receptov. 

K dobovému táboru patrí aj ukážka zbraní a zbroje, ukážka rôznych rekvizít ako je posteľ, 

truhlice, stoly, lavičky, stoličky... 

4. Dobová jednotka rádu Nemeckých rytierov a čestná stráž 

Naša dobová jednotka rádu Nemeckých rytierov z obdobia 13: storočia Vám zabezpečí dobový 

sprievod, čestnú stráž alebo odbornú prednášku o živote, odievaní a činnosti Rádu. 

Ak by ste našu jednotku chceli využiť na iný účel, veľmi radi všetko prispôsobíme podľa Vašich 

požiadaviek. 
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5. Stredoveké hry 

K našej skupine neodmysliteľne patria činnosti venujúce sa práci s deťmi. Podľa skúseností 

vieme, že stredoveké hry sú jedným z najväčších zábaviek, ktoré si deti môžu na akcií vyskúšať a zažiť. 

Ponuka hier:  

5.1 Šermiarska aréna  

5.2 Súbojová klada  

5.3 Streľba z katapultu  

5.4 Maľovanie na tvár  

5.5 Beh na chodúľoch  

5.6 Držanie drevca  

5.7 Boj s príšerou  

5.8 Preťahovanie lanom  

5.9 Skok vo vreci  

5.10 Lukostreľba  

5.11 Stredoveké puzzle   

 

6. Dobové remeslá 

K našej ponuke patria aj dobové remeslá, ktoré upútajú návštevníka  svojou autentickosťou. 

Možnosť vyskúšať si na vlastnej koži výrobu keramiky, pletenie vlny ale vybiť si silu v kováčskej dielni je 

nepochybne neopakovateľný zážitok. 

6.1 Kováč 

6.2 Spracovanie vlny 

6.3 Karetkovanie – výroba vlnených opaskov 

Záver: 

Ceny za živé vystúpenia sa pohybujú od 300 do 450 €. Dobový tábor od 400 €, kuchynka od 250 

€. Dobové hry pre deti od 100 € do 200 €, za jednotlivé hry. Pri odbere väčšieho počtu služieb je možná 

zľava. V prípade vystupovania počas viacerých dní požadujeme úhradu ubytovania, prípadne miesta na 

rozloženia stanov. Pri akciách mimo Bratislavy je nutné uhradiť aj dopravné náklady. Pre detailnejší 

program a prípadnú spoluprácu  nás neváhajte kontaktovať. 
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Kontakt:  

RNDr. Gábor Blázsovits - vedúci 

+421 918 788 375 

 

serm.galahad@gmail.com 

www.galahad.sk  

https://www.facebook.com/galahad.sk 


