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Farma Bolka Polívky
Vážené dámy a pánové,
chceme Vám nabídnout Farmu Bolka Polívky, jako další výjimečné
místo, kde pořádáme školení, kurzy, semináře a jiné vzdělávací akce dle
Vašeho přání.
Nedílnou součástí těchto akcí je dobré jídlo, pití a některý z kulturních
nebo sportovních programů.

Uvádíme příklad nabídky dvoudenní akce pro firmy a jiné
skupiny:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

příjezd v odpoledních hodinách – ubytování
dekorování všech účastníků pamětní kokardou při vstupu do
restaurace
přivítání majitelem – Bolek Polívka s přípitkem "Bolkovice"
osobně přivítá všechny účastníky
seznámení se s celou farmou v doprovodu majitele
zahájení vzdělávací akce (občerstvení: káva, čaj, Cappy,
minerálka, chuťovka – 4 druhy, svatební koláčky, jablečný závin)
večeře s cimbálovou nebo westernovou muzikou – můžeme např.
nabídnout: zvěřinové hody, domácí zabijačku, pečené kačeny,
husy, slavnostní raut atd. Nabídku jídla a pití jsme však schopni
přizpůsobit Vašim požadavkům
po večeři dle zájmu:
o projížďka kočárem s lucernami
o posezení u ohně (pečená kýta, křen, hořčice, okurek, pivo)
o krátký kurz jízdy na koni v kryté hale (6 klidných
jezdeckých koní, na kterých si každý kdo má zájem může
zkusit pohled z koňského hřbetu)
ráno snídaně a možné pokračování ve školení
oběd a odjezd v odpoledních hodinách

Každou akci možno dle Vašeho zájmu doplnit o některý z
těchto programů:
•
•
•
•
•
•

kurz společenského chování, obchodní protokol a trénink
obchodního jednání
ukázka rytířského turnaje na koních
ukázky práce filmových kaskadérů s koňmi (Equi Hanuš)
ukázky z divadelních her (Jiří Pecha)
silácké kousky (Železný Zekon + Barin a Fretti)
Alchymisticko-vědná přednáška s hromadou absurdních rekvizit,
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•
•
•
•
•
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podpořená symfonickou hudbou (žák Bolka Polívky Zdeněk Korčián)
vycházka po Olšanech s průvodcem
předváděcí jízdy vozů BMW (Renocar)
mobilní kasino (ruleta, Black Jack, Baccarat, Kostky)
zpěvák, bavič, hlasový imitátor Martin Směřička
vystoupení jazzové kapely
Polívkoviny: Bolek Polívka pozve dva až tři své přátele a celý
program živě zahrají pro obecenstvo

