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TRHY BUDOU! 
Masopustní rej 2022!

Zrušili jste z důvodu korona viru vánoční trhy? Pojďte se připravit na 

MASOPUST SE ZABÍJAČKOVÝMI TRHY a oslavíme 

MAGICKÉ DATUM 22.2.2022.

Čísla jsou od pradávna spojována s magií, nesou v sobě určitou symboliku a význam. Větší

množství číslic 2 vedle sebe vyjadřuje takzvané andělské číslo a jejich kombinace s číslem

nula má znamenat přítomnost duchovní síly a dvojka sama o sobě má být číslem, které

vyjadřuje klid, mír a pohodu.

Pojďte si užít masopust v tomto pohodovém duchu se svými občany. Masopustu budou

předcházet masopustní trhy s tématem Hostina a česká zabijačka.
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MASOPUSTNÍ REJ 
VE VAŠEM MĚSTĚ/OBCI
Masopustní rej 2022!

KONEC ZIMY JEŠTE NIKDY NEBYL TAK VESELÝ!

Jednou v roce, většinou v únoru, začnou lidé tropit spoustu bláznivě

veselých věcí – děje se tak právě o Masopustu. Všechno je najednou
naruby!

Lidé chodí převlečeni za někoho úplně jiného. V ulicích můžete potkat
postavy ze snů a pohádek: všelijaká strašidla, zvířata i celé maškarní
průvody. Hraje muzika, lidé zpívají a žertují.

Jestli také hledáte stále nové a nové programy a zpestření pro Vaše občany,

pak se přidejte k nám a připravte ten nejlepší Masopust!

Nabízíme Vám ve spolupráci s našimi partnery
Masopustní rej ve Vašem městě!
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Program lze variabilně měnit dle přání a představ klienta.

❑ Pořad plný karnevalových převleků a masek

❑ Moderátor chodící v masce mezi lidmi a aktivně je zapojující 
do dění

❑ „Maškary“, které si budou hrát s dětmi

❑ Dětská karnevalová školka s omalovánkami a možností 
kreslení na téma Masopust

❑ Dětské loutkové divadlo s hrou o Masopustu

❑ Doprovodná hudební lidová kapela

❑ Harmonikář

❑ Flašinetář

❑ Historická řemesla a dobové stánky

❑ Pódium s technickým vybavením stylový inventář (stolky, 
koše, atd.)

❑ Zabijačkové hody s prodejem čerstvých masových specialit

❑ Polní kuchyně, ukázky plnění jitrnic 4

SLOŽENÍ PROGRAMU
Masopustní rej 2022!
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ZABÍJAČKA
Masopustní rej 2022!

Na místo dovezeme polní kuchyni, kde připravíme zabijačkový guláš, 
polévku zvanou prdelačku a ovar.

Kapacita polní kuchyně je cca 150 porcí polévka, 130 porcí ovaru a 130 porcí 
guláše.

Nedílnou součástí nabídky jsou také workshopy:
❑ukázka plnění jitrnic
❑ukázka řeznického náčiní
❑vysvětlení průběhu zabijačky.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet naplnit a zašpejlovat jitrnici.

Pro stylovější ráz akce přivezeme k polní kuchyni na ukázku 80 kilové prase,
které zavěsíme v místě konání zabijačky. Řezník maso před návštěvníky
„rozbourá“ a opět popíše druhy masa a jejich využití v kuchyni.
Z důvodů hygienického nařízení nelze toto maso prodávat ani darovat.
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Další možností, je místo zavěšeného prasete, přivézt uzené sele, které
budeme grilovat a porcovat pro přímou konzumaci. Možné ho jej využít k
rozdávání jako ochutnávky nebo k přímému prodeji.

Součástí zabijačkové akce je prodej zabijačkových specialit a výrobků
(jitrnice, jelita, tlačenka, prejt, huspenina, výpek, klobásy) a dalšího
sortimentu jako pivo, limo, svařené víno, masopustní buchty a koláče.

Na přání Vám připravíme speciální zabijačkové balíčky, dle předem
dohodnuté specifikace a množství.

ZABÍJAČKA
Masopustní rej 2022!
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Seznam úspěšně realizovaných akcí…

• Masopustní rej pro město Litoměřice

• Masopustní rej pro město Chomutov

• Masopustní rej pro město Jiříkov

• Masopustní rej pro město Ústí nad Labem

• Masopustní rej pro město Osek

• Masopustní rej pro město Litvínov

• Masopustní rej pro obec Bečov

• Masopustní rej pro obec Obrnice

NAŠI KLIENTI/NAŠE AKCE
Masopustní rej 2022!
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UKÁZKA Z AKCÍ
Masopustní rej 2022!
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Zaujal Vás některý z výše uvedených balíčků? Přejete si sestavit program v podobném stylu či na míru? 
Neváhejte se na nás obrátit a my Vám připravíme nabídku na míru!

LADOVSKÝ BALÍČEK

Technické zázemí, podium, stánkoví
prodejci, průvod masek, moderátor,
workshop plnění jitrnic, soutěže pro
děti, stylová kapela, divadelní
představení, zabijačková ukázka,
dobové tance, stylové vybavení
masopustní vesničky.

ZABÍJAČKOVÝ BALÍČEK

Technické zázemí, podium, stánkoví
prodejci, průvod masek, moderátor,
workshop plnění jitrnic, soutěže pro
děti, stylová kapela, divadelní
představení, zabijačková ukázka.

JITERNICOVÝ BALÍČEK

Technické zázemí, podium, stánkoví
prodejci, průvod masek, moderátor,
workshop plnění jitrnic, soutěže pro
děti, stylová kapela, divadelní
představení, zabijačková ukázka.

BALÍČKY PRO OBCE
Masopustní rej 2022!



Děkujeme!
Dream PRO, s.r.o.
Holečkova 789/49

150 00 Praha 5 – Smíchov

www.dreampro.cz
info@dreampro.cz
+420 601 595 901


