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NABÍDKA PROGRAMŮ
PRO DĚTI

Všechny programy pro děti, které nabízíme, jsou animační, nebo–li aktivní forma zábavy pro všechny  
zúčastněné. Moderátor společně s dalším animátorem nebo maskotem vytváří zábavu formou klubových  
tanců, tematických soutěží, kouzlení a vtipných estrád. V našich programech se děti můžou těšit na masko-
ty, bublinkovou fontánu, mlhovač, bohatou dekoraci i kostýmy a aby nás bylo dobře slyšet tak samozřejmě  
i aparaturu s mikrofony a porty. Na konci všech programů děti dostávají dárky (časopisy, lízátka, samolepky,…)

KOUZELNÁ MINIDISKOTÉKA
8 000 Kč

-  Klaun
-  Vtipné kouzelnické vystoupení

KARNEVAL
8 000 Kč

-  Bublinkovač, maskot
-  Kouzlení nebo soutěže

VELIKONOČNÍ TANCOVAČKA
8 000 Kč

-  Tancování se zajíčkem
-  Naučná část, vajíčkové soutěžení
-  Kroje a tradice

ČARODĚJNICE X HALLOWEEN
8 000 Kč

-  Závody pavouků, létání na koštěti
-  Klubové tance i kouzla

PIRÁTI
8 000 Kč

- Hledání pokladu
- Bohaté dekorace, maskot
- Soutěžení nebo kouzlení

INDIÁNI
8 000 Kč

- Střílení z luku
- Naučná část, pasování na indiány 

 

DIVOKÝ ZÁPAD
8 000 Kč

- Hrajeme si na kovboje
- Klubové tance, karetní kouzla

MIKULÁŠSKÁ  ANEB  PEKELNÁ VESELKA 
8 500 Kč

- I čerti můžou být hodní
- Bohatá dekorace

U PROGRAMŮ GARANTUJEME:
Zvukovou aparaturu ke všem programům s mikrofony a porty
Bohatá dekorace scény pro vnitřní i venkovní použití
Kostýmy pro všechny vystupující, maskot (zajíc, méďa a opice)
Dárky pro děti (časopisy sluníčko, mateřídouška a další)/dle domluvy s klientem
Minimální délka programu je 60 minut (odvíjí se od počtu dětí)
Animátor a moderátor ( v případě přání lze zajistit dalšího animátora )
Dále dle programu: bublinkovač, sněhovač, světelné efekty, modelování balónků
Každý program se dá upravit klientovi na míru 

DÁLE NABÍZÍME:
SKÁKACÍ HRAD , 5x5 metrů, max. 8 dětí, s obsluhou na 8 hodin –  6 000 Kč
SKÁKACÍ HRAD K PROGRAMU  – 3 000 Kč
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ K PROGRAMU  na 3 hodiny – 4 500 Kč
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ SAMOSTATNĚ  na 4 hodiny – 5 000 Kč
MODELOVÁNÍ BALÓNKŮ SAMOSTATNĚ  na 4 hodiny – 5 000 Kč
MODELOVÁNÍ BALONKŮ K PROGRAMU  – 4 500 Kč
TRAMPOLÍNA S PRŮMĚREM 4,5 METRU  a obsluhou na 4 hodiny – 4 500 Kč  

* všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH a platné při odběru tří a více atrakcí/programů
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NABÍDKA NAUČNÝCH  
A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

ŽIVOTOSPRÁVA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 

KUCHAŘSKÉ DOVEDNOSTI - JÍDLA

STYL, ÚPRAVA JÍDELNÍČKU
6 500 Kč

-  Cena včetně dopravy

DO 500 KALORII/TVORBA
9000 - 14 000 Kč (dle představy a počtu osob)

-  Cena včetně dopravy

MĚŘENÍ NA METABOLICKÉ 
VÁZE
6 500 Kč

-  Cena včetně dopravy

PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU  
+ DETOXIKACE ORGANIZMU
6 500 Kč 

-  Lze zajistit pro klienta i menší ochutnávku – např. 
 

zeleninový tatarák, celozrný štrůdl bez přidaného 
 

cukru, atd.
-  Cena včetně dopravy

22 000 Kč (kalkulováno na max. 100 osob)

- ŽIVOTOSPRÁVA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL,  
  ÚPRAVA JÍDELNÍČKU
- MĚŘENÍ NA METABOLICKÉ VÁZE
- KUCHAŘSKÉ DOVEDNOSTI – JÍDLA DO  
  500 KALORII/TVORBA – ingredience dle  

   domluvy s klientem

BALÍČEK AKTIVIT  

- PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU  
  + DETOXIKACE ORGANIZMU – lze zajistit pro  

   klienta i menší ochutnávku – např. zeleninový  
  tatarák, celozrný štrůdl bez přidaného cukru, atd.
- Cena včetně dopravy

(alternativní metoda odstraňování škodlivin z těla)
7 000 Kč  (včetně dopravy)

V rámci vašeho sportovního dne/teambuildingu/

lupracujeme při našich akcích již několik let a máme

čujeme několik možností přednášek/kurzů a to např.

workshopu nabízíme velice zajímavý 2-3 hodinový kurz 
o potravinách a poznávání sebe sama. S Karlem spo-

pouze pozitivní ohlasy z řad našich klientů. Doporu-

strava (potraviny), základní hloubková očista organiz-

kony zdraví - vše je na domluvě s klientem, případně se

z těla všechny škodlivé látky, jako je např. překyselení,

čové kamínky atd., které do těla nepatří a jsou příčinou

mu pomocí bylin, posílení imunity organizmu nebo zá-

“trefujeme” do druhu akce.

Naturopat je terapeut, který vyhledává a odstraňuje 

nahromadění těžkých kovů v těle, parazity, plísně, žlu-

zdravotních potíží. Zbavuje tělo těchto škodlivých látek 
a čistí je přírodní cestou.

Zaškolení na detoxikačního a antiaging poradce Karel 

telka Natropatie v Čechách a na Slovensku), a po
absolvoval u paní Mgr. Kateřiny Konrádové (zaklada-

dvanácti letech opustil své zaměstnání a založil si vlast-
ní výživou a naturopatickou poradnou.

a dýcháme se nám pomalu, ale jistě ukládá v těle a pokud

uzdravilo.“  “Nikdy není pozdě začít“ a “Normální je být

“Naše těla jsou chodící popelnice. Vše, co jíme, vypijeme 

mu nepomůžeme, začnou se tam dít procesy, které by ne
měly. Snažíme se je čistit a přivést zpět ke všem biologic-
kým procesům, které se porouchaly, aby se tělo následně 

zdravý”.

Karel Kolpek

KAREL KOLOPEK - NATUROPAT

76

NABÍDKA 
KURZŮ



ING. DAVID GRUBER
PRVNÍ MEZI LEKTORY, KOUČI A AUTORY SOFT SKILLS V NAŠÍ ZEMI

8 000 Kč (včetně dopravy)

Poskytuje již více než třicet let originální velice efek-

gické vzdělávání z Filozo�cké fakulty UP Olomouc 
a dále ceri�káty z řady kurzů soft skills z Austrálie, 
USA Velké Británie, Malty, Německa aj.  Je světově 

tivní vzdělání v oblasti všech soft skills a rozvoje osob-
nosti. Vystudoval se špičkovými výsledky systémové 
inženýrství, má postgraduální pedagogické, psycholo

 prvním zakladatelem systematického vědního oboru 
 “techniky  duševní práce” (novým názvem 
“beneopedie”), což lze  vnímat jako soft skills nejvyšší 
generace. Sám vytvořil vlastní virtuální “univerzitu 
 technik duševní práce”, stal se zároveň jejím profesorem
 i studentem. Vedl přes 1000 originálních kurzů, je  
 autorem více než 100 klasických knih, e-knih a audio-
 knih, jejichž celkové prodeje téměř bez reklamy vysoce
 převyšují knihy jakéhokoliv zahraničního nebo českého
 manažerského guru na 

našem trhu. Je autorem stovek článků i čtyř průkop-
nických televizních vzdělávacích seriálů - o rychlém
čtení dvakrát, o time managementu, o zpracování in-

ňuje time management, v rychlosti a kvalitě stíhání
studijních úkolů a realizaci vytyčených cílů zatím ne-

formací pro mládež. Po celý svůj život špičkově uplat-

našel konkurenci. Objevitel psychovzorce profesionál-
ní koncentrace (mj. komplexního optimálního léku na 
prokrastinaci) a autor originální české metodiky raci-
onálního čtení a rychločtení. Všechny své kurzy vede 
s použitím “multimetod” (=®psychovzorců), což pro 
účastníky výrazně zvyšuje jejich efektivitu oproti do-
savadním kurzům zahraničních nebo českých lektorů 
vedených pouze “metodami”.

RACIONÁLNÍ ČTENÍ, RYCHLOČTENÍ
- Proniknete do všech potřebných strategií rychlého  
čtení, racionálního čtení a práce s informacemi

- Vyzkoušíte si úvodní testy čtenářského výkonu  
(rychlost, chápavost, schopnost odlišit podstatné),  
výcvik v rychločtení s důrazem na několikanásobné  
zlepšení čtenářského výkonu přímo na kurzu

- Rychlovyhledávání, rychlostudium, zlepšení  
koncentrace a paměti, paměťová asociační listina 

  a další

NABÍDKA DALŠÍCH TÉMATICKÝCH 
KURZŮ, PŘEDNÁŠEK,  
PORADENSTVÍ, TRÉNOVÁNÍ:
- koncentrace, paměť, tvořivost
- emotion management
- time management páté generace, 
- metoda sousto
- prodejní, marketingové, obchodní dovednosti
- jak se efektivně učit cizí jazyk
- komunikační dovednosti na sto způsobů
- ekonomizace systému e-mailů ve firmě

Profesionálně vedené půldenní (4 hodinové) nebo 
celodenní (8 hodinové) kurzy
Minimální délka kurzu – 2 hodiny. Cena obsahuje  
2 hodinový kurz, materiály, dopravu.

ING. EVA BEHENSKÁ, MBA
LEKTORKA A ŠKOLITELKA PILATES A ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ

8 000 Kč (včetně dopravy)

Eva je naší další specialistkou ve svém oboru, kterou 

nejlepší ohlasy. Nabízíme 2-3 hodinový kurz o proble-

využíváme již několik let na našich sportovních akcích 
a stejně jako u Karla máme z řad našich klientů jen ty 

matice pohybového aparátu (chybné pohybové ste-
reotypy na pracovišti, ergonomie zad, jak optimálně 
přizpůsobit pracoviště proti bolestem, druhy svalových 
dysbalancí, nejčastější pohybové vady – hyperlodróza, 
hyperkyfóza, skolióza, vývojová kineziologie, špatná 
pohybová zátěž), o základních funkcích těla (anato-
mie pro sportovní i nesportovní tipy, základní aspekty 
bolestí zad, nejčastější chyby při sportovním výkonu, 
efektivní kompenzace špatných pohybových návyků, 
psychosomatika při pohybu a sportu), vše je samozřej-

Eva vystudovala taneční konzervatoř a osm let externě 
spolupracovala s baletním souborem divadla Josefa Ka-

dovala Vysokou školu finanční a správní, kde následně 

mě opět na domluvě či představě klienta a druhu akce.

jetána Tyla v Plzni. V průběhu angažmá v divadle vystu-

du hrozící operace kyčelního kloubu, hledala vhodné 

dva roky přednášela pod katedrou práva a správní vědy.
Po šestnácti letech namáhavé práce s tělem a z důvo-

ná s přetížením páteře a kloubů. Po různých pokusech

cviků. Po čtyřech letech lektorování hromadných a in-

MŠMT a školí v rámci rekvali�kačního kurzu vlast-

a přednáší, získala oprávnění vést státní zkoušku v rám-

kompenzační cvičení, aby oddálila veškerá rizika spoje-

o vhodnou pohybovou aktivitu ji oslovilo až cvičení pi-
lates. Avšak pilates s propojením fyzioterapeutických 
poznatků a s důrazem na kompenzační modifikace 

dividuálních lekcí získala pro svou akademii akreditaci 

ní instruktory. V současné době vede akademii, školí 

ci profesních kvalifikací, věnuje se digitálnímu marke--
tingu a spravuje weby pro soukromé firmy.
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PHDR. MARIAN JELÍNEK, PH.D.
HOKEJOVÝ TRENÉR, COACH VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ,  

MENTOR, LEKTOR A SPOLUAUTOR KNIH
OD 40 000 Kč  (včetně dopravy)

Marian Jelínek během své kariéry propojuje sport 
a osobní rozvoj. Pomáhá hráčům najít způsob, jak
se soustředit na ledě i při tréninku, a dosahovat tak 
nejlepších výsledků. Více než pětadvacet let půso-
bí jako hokejový trenér, nyní na postu hlavního tre-
néra mužstva ČEZ Motor České Budějovice. V roce 
2005 jeho tým zvítězil na MS, deset let spolupracoval  

Postupy z trenérské kariéry Marian Jelínek úspěšně 

s Jaromírem Jágrem a dvakrát dovedl hokejovou
Spartu k extraligovému titulu.

přenáší i do dalších oblastí života. Působí jako men-
tor a kouč, přednáší, vede různá školení a workshopy. 
Je spoluautorem 9 knih a získal doktorát z kinatropo-

 

logie a psychologie.

PŘEDNÁŠKY:
Ve všech přednáškách čerpá nejen z teoretických 
znalostí, ale také z bohaté zkušenosti ve vrcholovém 
sportu. 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
- Efektivní komunikace
- Zóna, flow, peak performance
- Mentální koučink v praxi
- Motivace bez motivace, aneb  
paralely mezi vrcholovým sportem  
a „vrcholovým“ byznysem

- Resilience a její vliv na výkon  
člověka

- 3 podmínky úspěšného manažera
- prokrastinace versus psychická 
odolnost

- etika na cestě k úspěchu, aneb není  
vítězství jako „vítězství“

- paralely mezi vrcholovým sportem  
a byznysem z pohledu „generační  
problematiky“

- sebemotivace, aneb poznej sám sebe
- týmová komunikace
- týmové flow
...a mnoho dalších témat …

Profesionálně vedené přednášky a workshopy. Délku 
vystoupení lze libovolně upravovat dle přání klienta od 
hodinové přednášky až po celodenní kurz.

PHDR. LADISLAV ŠPAČEK
POPULARIZÁTOR SPOLEČENSKÉ ETIKETY, BÝVALÝ TISKOVÝ

MLUVČÍ PREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA
60 000 Kč (včetně dopravy)

Původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl 
redaktorem a moderátorem Československé televize. 
Od roku 1992 působil téměř jedenáct let na Pražském 
hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Účast-
nil se bezpočtu vrcholných společenských událostí, 
jako doprovod prezidenta republiky navštívil více než
50 zemí světa, setkal se s desítkami prezidentů a členů 
královských rodin. Jeautorem a protagonistou televiz-
ního seriálu Etiketa a na toto téma napsal již řadu knih: 
Etiketa, Velká kniha etikety, Nová velká kniha etikety, 
Komiksová etiketa, Etiketa do kapsy, Business etiketa 
a komunikace. Dále je autorem hry Starling aneb Eti-
keta hrou, etikety pro teenagery Špaček v porcelánu
a etikety pro dívky Tereza či knihy vzpomínek Deset let
s Václavem Havlem. Pro děti napsal tři úspěšné knihy 
etikety Dědečku, vyprávěj, Dědečku, ještě vyprávěj
a Dědečku, už chodím do školy. Originálním způso-
 bem, pouze formou fotografií, přiblížil čtenářům etike-
tu v česko-anglické publikaci Obrazová etiketa. Působí
jako konzultant v oboru komunikace a etikety, pořádá 
přednášky pro top manažery firem a úřadů.

BUSINESS ETIKETA
Podle Jiřího Gutha-Jarkovského je „slušnost  člověku 
vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit“. Bezchybnost 
našeho společenského vystupování je nejlepší repre-
zentací naší firmy nebo úřadu, vytváří lepší podmínky 
pro úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru obchodních 
partnerů. Zběhlost v pravidlech společenského chování 
není archaismus doby Gutha-Jarkovského, je to kaž-
dodenní praktická potřeba v profesním, společenském
i osobním životě. Pravidla etikety se stále proměňují, 
tak jak se proměňuje lidská společnost, proto je nut-
né je znát a uplatňovat. Etiketa je dnes předpokladem
úspěchu v profesním, společenském i osobním životě. 

- Oblékání se všemi detaily (společenské oblečení  
a business dress code, praktické rady pro muže  
i pro ženy)

- Kontaktní situace (představování, zdravení,  
navazování rozhovoru, oslovování, vizitky, dary
a květiny) 

 

- Společenské akce a účast na nich, pozvánky a jak  
jim rozumět (jak číst zkratky na pozvánkách, např.  

 R.S.V.P., regrets only, co znamená smart casual  
 nebo black tie)
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BUSINESS KOMUNIKACE  
PRO MANAŽERY
Komunikace je nejbytostnějším projevem člověka, 

argumentů a nabídek, ale formy a komunikačních

i když nemluvíme, komunikujeme verbálně i neverbál-
ně, mimikou, gesty, pohledem. Úspěch jednání s kli-

komunikujeme od narození do smrti, komunikujeme, 

-
entem není často dílem věcného obsahu rozhovoru, 

dovedností. Při spontánní komunikaci se často dopou-
štíme chyb, které ohrožují výsledek jednání. Seminář 

měle, promyšleně, se zaměřením na efektivitu a vysle-
Business komunikace nás naučí komunikovat uvědo-

dek jednání, naučí nás všímat si okolností komunikace,
osvojíme si užití nástrojů, které zvyšují účinnost naší
komunikace. Seminář je proložen množstvím
příkladů, které ilustrují teoretické teze. 
 

ETIKETA A KOMUNIKACE JAKO 
PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU
Kombinovaný seminář etikety a komunikace se za-
měřuje na nejdůležitější oblasti vystupování manažerů 
firmy nebo úřadu.

ETIKETA ANEB UMĚNÍ SPOLEČENSKÉHO 
VYSTUPOVÁNÍ
Jednodenní seminář etikety (9-16 hod.) se zaměřuje 
na nejdůležitější oblasti společenského vystupování:

- Oblékání se všemi detaily (společenské oblečení  
a business dress code, praktické rady pro muže  
i pro ženy)

- Kontaktní situace (představování, zdravení,  
navazování rozhovoru, oslovování, vizitky, dary  
a květiny)

- Společenské akce a účast na nich, pozvánky a jak  
jim rozumět (jak číst zkratky na

- Pozvánkách, např. R.S.V.P., regrets only, co  
znamená smart casual nebo black tie)

- Etiketa běžných každodenních situací (na ulici,   
ve výtahu, v autě, v restauraci, v divadle)

- Nehody a jak je řešit
- Stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem,  

chování na banketu i v restauraci, zásady společen-   
ského stolování – prostírání stolu, ubrousek, držení  
příboru, překládací příbor, sklenice, jak jíst exotická  
jídla atd.)

Profesionálně vedené půldenní (4 hodinové) nebo 
celodenní (8 hodinové) kurzy
Minimální délka kurzu – 4 hodiny
(obsahuje 4 hodinový kurz, materiály)

POKER SHOW
20 000 Kč  /20 osob ( 2 stoly, 2 hodinový program)

- Zážitková poker party pro skupiny kdekoli po celé ČR
- Historie pokeru, vysvětlení pravidel profesionálním 

 

hráčem
- Předvedení hry, triků a blafů
- První turnaj pro vyzkoušení nabytých dovedností
- Tématické převleky
- Cena včetně dopravy

* vyšší počet osob – dle domluvy

DEGUSTACE VÍN  
13 000 Kč

V rámci 2,5 hodinové vinné degustace nabízíme 
vinný bar v prostorách tomu určených. Dále služby 
zkušeného sommeliera, který Vás provede nabídkou 
vín z vybraných regionů a rozšíří znalosti začínajícím 
i zkušenějším milovníkům vína. Vždy budete mít 
možnost ochutnat minimálně z šesti různých vzorků, 
které budeme vybírat tématicky dle regionů či po  
vzájemné dohodě a Vaší preference. Víno je ne-
jen úžasný společník na příjemné chvíle ale stává se  
i jedním ze společenských fenoménů dnešní doby.  

  

Věříme, že Vás naše degustace naladí do skvělé nálady  
a ještě budete bohatší o zajímavé informace, které 
můžete využít při společných chvílích s přáteli či 
obchodními partnery.

- Cena: 13 000 Kč bez DPH (degustace pro  
50 osob, dále pak 200 Kč/osoba), 

- Cena včetně dopravy
- Regiony dle výběru: Itálie, Německo, Rakousko,  

 Itálie, Chile 
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HMYZÍ KUCHYNĚ
ENTOMOFÁGIE (využití hmyzu jako potravy)

20 000 Kč (včetně dopravy)

Chcete vyzkoušet něco netradičního a zažít opravdo-
vý gurmánský zážitek? Hmyzí kuchyně je jedinečná 
show. Lidé se baví, ochutnají něco exotického a krom 
hromady fotografií v telefonu si odnesou i nezapome-
nutelné zážitky. Přímo před Vámi připravíme čerstvé 
hmyzí ochutnávky a současně se dozvíte vše ze světa 
entomofágie, historie pojídání hmyzu, rozšíření ve svě--
tě a zároveň třeba naleznete inspiraci pro své domácí 
kuchařské experimenty.

- Lze připravit jako doplnění večerních programů,  
večeří, rautů apod.

- Dále jako samostatné stanoviště nebo součást  
teambuildingu 

Nejen že to chutná, ale hlavně je to zdravé. Ne na-
darmo se hmyz nazývá surovinou třetího tisíciletí. Je 
konzumován po celém světě vyjma Evropy. Hmyz má 
obrovské reprodukční schopnosti a klidně by mohl být 
náhradou za velkochovy dobytka. Rovněž je s ním po-
čítáno i na vyřešení potravinové krize v rozvojových 
oblastech.

* všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH a platné při odběru tří a více atrakcí/programů

NABÍDKA
AKTIVIT A ATRAKCÍ

LUKOSTŘELBA
8 500 Kč

- Střelba do terče
- 2x luk, 2x terčovnice
- Cena včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta

TRUGGY SLALOM
5 500 Kč

- Velký profi model (HIMOTO) 
   na dálkové ovládání
- Slalom na čas
- 1x auto + 12x kužel, stopky
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

STŘELBA Z KUŠE
9 000 Kč

- Střelba do terče
- 2x kuše, 2x terčovnice
- Cena včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta

VODNÍ ZORBING
6 500 Kč/ks (POČET KUSŮ PODLE POČTU ÚČASTNÍKŮ – DLE DOMLUVY)

- plastové koule, které jsou nafouknuty vzduchem.  
V nich se budete pohybovat po vodní hladině, po  
připravené trati, která bude vytyčena bójemi.  
Cílem je oběhnout bóji (cca 5 metrů úsek)

- Cena/ks včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta
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NÍZKÉ/VYSOKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY

SILOMĚR - KLADIVO

5 500/7 500 Kč

- Celý tým bude muset překonat překážku,  
vzájemně si přitom pomáhat a jistit se

- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

11 500 Kč

- Soutěžní disciplína měřící sílu úderu kladivem
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

LYŽE
5 500 Kč

- Měřený úsek, který musí týmy absolvovat   
na „obřích“ lyžích

- Cena včetně dopravy, výsledkového servisu a asistenta   

MÖLKKY/PÉTANQUE
4 500 Kč

- Takticko-logická hra, házení na cíl
- Cena/ks včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

KÁNOE/KAJAKY
7 500 Kč

- Kánoe nebo kajaky pro jednu či dvě osoby   
poháněné pádly

- Řízení je jednoduché pomocí pádla.   
Cílem je projet připravený slalom na čas

- Cena včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta

SLALOM NA VODNÍ HLADINĚ
8 500 Kč

- Dvojčlenné hlídky na kajaku sbírají rozmístěné barely
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

SEQWAY VOZÍTKO
8 500 Kč

- 1x Seqway vozítko, trasa, slalom na čas
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

PAINTBALL
10 500 Kč

- Střelba z paintballových zbraní na cíl, 2x zbraň,   
2x terčovnice

- Po domluvě lze vytvořit měřený úsek, který účastníci  
probíhají se zbraní a sestřelují připravené cíle,  
+ 2000 Kč 

- Cena cca 100 hráčů, včetně dopravy,   
 výsledkového servisu a asistenta

 
ARMÁDNÍ GUMOVÉ LANO
9 000 Kč

- Silová soutěžní disciplína v natahování lana
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

SIMULÁTOR DOJENÍ KRÁVY XL

NATAHOVÁNÍ MILITARY-CORD

1 0 000 Kč

- Dojení krávy na čas
- Cena včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta

LASEROVÁ STŘELNICE
9 500 Kč

- Střelecký trenažér s interaktivní videoprojekcí,  
který pracuje na principu laserového paprsku

- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

 

ZÁVODNÍ SIMULÁTOR FORCE 
DYNAMICS 301

 

27 000 Kč/ks

- Plně pohyblivý závodní simulátor,
- 2G přetížení, Full HD televize 46“, sportovní pedály, 

 audio systém, sekvenční, řadicí páka, sportovní  
 sedačka, obsluha, k dispozici máme dva kusy 

simulátorů,
- Využití/vložení loga partnera na jednotlivé  

závodní  tratě – branding
- Cena/ks včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta

SHOĎ HO!
10 000 Kč

- Žertovné souboje dvojic o shození  
soupeře z piedestalu

- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistent

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ   
19 000 Kč /1 LOĎ,  2 LODĚ 33 000 Kč  

- 1x loď pro 20+1 osob
- Dvojčlenné hlídky na kajaku sbírají
  rozmístěné barely 
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

14 500 Kč

- Simulace jízdy na divokém býkovi
- Cena včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta

CHŮDY

ELEKTRICKÝ BÝK - RODEO

5 000 Kč

- Ideální a oblíbená zábava nejen u dětí  
ale i u dospělýchse těší stále velkému zájmu

- Cena včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta

SLACKLINE 
7 500 Kč

- Stanoviště balancování, chození a skákání  
na popruhu upevněném mezi dvěma body. 

- Asistent, soutěž a vyhodnocení
- Cena včetně dopravy
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INDOOR LUKOSTŘELBA

PS4 CORNER + PLAYSEAT (AUTO KŘESLO
+ VOLANT S PEDÁLY)

7 500 Kč

- Střelba do terče, 2x luk, 2x indoor terčovnice + šípy
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

 

 

8 500 Kč

- Koutek s výběrem nejnovějších sportovních 
 

  a motoristických her – Playstation 4
- Unikátní doplnění relax zóny nebo vašeho večerního 

 

  programu
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

HOOKBRUČ
4 500 Kč

-  Obručí se hází na kolíky, vyhrává hráč, který  

 

   projde celé hřiště na nejméně hodů
-  Cena včetně dopravy, 
   výsledkového servisu a asistenta

HOVERBOARDY
7 500 Kč

- 2x hoverboard, trasa, slalom na čas
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

LASEROVÁ STŘELNICE PRO DVA 
AŽ  TŘI HRÁČE SOUČASNĚ
14 500 Kč

- Střelecký trenažér s interaktivní videoprojekcí,  
 

který pracuje na principu laserového paprsku
-  Cena včetně dopravy, výsledkového servisu 
   a asistenta

FOTBALPOOL
16 500 Kč

- Spojením dvou sportů fotbalu a poolu vznikl  
 

  tento jedinečný sport, kdy se hráči pokouší 

 

  pomocí kopání  dostat všechny koule do děr
  jako při kulečníku 
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

SPIN LADDER
4 500 Kč

- Žebřík, na který házíte dřevěné kuličky s provázkem,  
tak aby se chytily na obodovaných úrovních

- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

STAVBA VORU
13 000 Kč

- Stanoviště založené na týmové spolupráci
- Úkolem týmu je z připravených tubusů 
  a spojovacích lan postavit vor,  
  na kterém se tým přepraví z bodu „A“ 
  do  bodu „B“ nebo splní jiný požadovaný 
  úkol  dle domluvy s klientem
- Cena včetně dopravy, 
  výsledkového servisu a asistenta

- Jako v Mission Impossible. Je třeba se proplést  
mezi provázky tak, abyste se ani jednoho ne 
dotkli. Ostatní stojí kolem vymezeného prostoru  
a napovídají, neb prolézající je zaslepen. 

- Asistent, soutěž a vyhodnocení

- Tým se snaží pomocí tubusů přenést kulatý  
předmět z bodu „a“ do bodu „B“ aniž by z tubusu  
vypadl

- Asistent, soutěž a vyhodnocení

- Matematická hra s čísly v lese, mat. operace,  
týmová kooperace

- Asistent, soutěž a vyhodnocení

- Každý tým obdrží nafukovací balónky, ze kterých  
se pokusí vytvořit pomyslný vzduchový polštář  
pro jednoho člena týmu, který musí ležet bez  
pomoci země a spoluhráčů na balónkách  
minimálně tři vteřiny

- Asistent, soutěž a vyhodnocení

- Tradiční hra s upravenými pravidly s cca  
metrovými tyčemi

- Asistent, soutěž a vyhodnocení

- Mezi stromy jsou „pavučiny“, tým protahuje  
jednoho člena za druhým skrz pavučiny, nesmí  
použít stejnou díru, souhra celého týmu

- Asistent, soutěž a vyhodnocení

1. LASEROVÉ BLUĎIŠTĚ

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA SPOLUPRÁCI V TÝMU:

5 000 Kč

2. TUBUSY
5 000 Kč

3. HRA S ČÍSLY
5 000 Kč

4. BALÓNKY - MATRACE
5 000 Kč

5. OBŘÍ MIKÁDO
5 000 Kč

6. PROLÉZÁNÍ PAVUČINY
5 000 Kč
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Souhra celého týmu musí zajistit, aby se míč  
pomocí kopací techniky dostal do cíle
Asistent, soutěž a vyhodnocení

Tematické kvízové otázky ( např. historie/vývoj  
firmy )
Asistent, soutěž a vyhodnocení

9. ZAŠLAPÁVÁNÍ ČÍSEL V KRUHU
5 000 Kč  

Tým se snaží ve vymezeném kruhu zašlapávat  
čísla v určeném pořadí, týmová kooperace
Asistent, soutěž a vyhodnocení

10. PROPICHOVÁNÍ BALÓNKŮ
5 000 Kč  

Tým se snaží pomocí obřího šípu/kopí na  
vyznačené trase propíchnout všechny balónky,  
souhra celého týmu
Asistent, soutěž a vyhodnocení

11. HOD SOFTBALLOVÝM  
A BASEBALLOVÝM MÍČKEM  
NA RYCHLOST
5 000 Kč  

Každý z týmu hází v obou disciplínách proti  
laserovému měřiči rychlosti, výsledkem celého  
týmu je průměrná rychlost hodu všech hráčů
Asistent, soutěž a vyhodnocení

12. BIATLON NA SUCHU
8 500 Kč  

Biatlonový závod (běh, střelba) na vyznačeném  
okruhu se střelbou ze vzduchových zbraní na  
sklápěcí terče
Asistent, soutěž a vyhodnocení

13. STAVBA VORU
13 000 Kč 

Stanoviště založené na týmové spolupráci
Úkolem týmu je z připravených tubusů a lan  
postavit vor na kterém se tým přepraví z bodu  
„A“ do bodu „B“ nebo splní jiný požadovaný úkol  
dle domluvy s klientem.
Asistent, soutěž a vyhodnocení

8. VĚDOMOSTNÍ KVÍZY
5 000 Kč

7. FOTBAL RALLY
5 000 Kč

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA SPOLUPRÁCI V TÝMU:

14. tvorba omelety
8 500 Kč 

-  Týmová kooperace v nošení vajíček a tvoření  
omelety, asistent, soutěž a vyhodnocení.

- Cena včetně dopravy

15. GIANT TOWER - STAVBA VĚŽE
5 000 Kč

-  Giant tower - stavba věže, hráči se střídají  
ve vytahování kostek z věže. 

-  Smyslem hry je vytáhnout kostku z věže,tak aby 
nespadla a umístit ji na vrchol věže. tým, kte-
rému věž spadne, končí a počítá se mu počet 
vytažených kostek a umístěných  na vrchol věže, 
asistent, soutěž a vyhodnocení.

- Cena včetně dopravy 

16. SOUBOJ MOZKŮ 
5 000 Kč

-  Každý tým má za úkol překreslit obrázek, 
skládá se však z pozorovatele, spojky  
a kresliče a každý umí jen něco, asistent,  
soutěž a vyhodnocení.

- Cena včetně dopravy 

17. obrÁZKovÁ KImovKa 
5 000 Kč

-  V lese jsou rozmístěny obrázky, které  
si každý hráč musí zapamatovat a v druhé  
části hry je musí zapsat na papír, asistent, 
soutěž a vyhodnocení 

- Cena včetně dopravy
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SPORTOVNÍ TMB PROGRAMY:

Teambuildingové akce již dávno nejsou pouze tematické akce, nebo skupinové plnění nějakého zadání. 

a vše co k závodu patří. Podobné informace a možnosti na vyžádání. Poznejte stmelení kolektivu a teambuilding 
i jinou formou !

V našem hotelu jsme připraveni pro vaší skupinu uspořádat závod v podobě BIATLONU nebo klasický  
CYKLOZÁVOD. K dispozici máme připraveny tratě pro začátečníky, ale i pro pokročilé závodníky. Biatlonový závod 
vám zajistíme jak na sněhu, tak i na suchu. K dispozici samozřejmě aktuální výsledkový servis, zastávky na občerstvení 

BIATLONOVÝ ZÁVOD
15 – 22 000 Kč
(dle počtu účastníků a náročnosti trati)

- Okruh cca 1 - 2 km, 1 nebo 2 střelecké zastávky
- Trestné kolo/opravná střelba, sportovní  

vzduchovky na diabolky, povolení střelby,  
startovní čísla, výsledkový servis, asistenti + další  
technické zajištění k akci dle domluvy s klientem, 

- Připravena varianta sníh i biatlon na suchu

CYKLOZÁVOD/CYKLOVÝLET

- Cyklistický výlet/závod na zvolené trase  
s asistenty/průvodci, kola + helmy

- Možnosti tras dle domluvy s klientem
- Cena: dle domluvy s klientem a detailního  

zajištění služeb – k dispozici několik variant

* všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH a platné při odběru tří a více atrakcí/programů

NABÍDKA 
„VEČERNÍCH“ PROGRAMŮ, 

AFTER PARTY, OSTATNÍ

KARAOKE + VIDEODISKOTÉKA
22 000 Kč

- Nasvícení – 4x LED Moving Head Wash Light  
108-3W, 4x LED Wall Wash, 48X3W(3IN1),  
2x paprskovité světelné efekty, stativy,  
profesionální ozvučení prostoru – 1x Audio  
a Video Mixer Pioneer SVM-1000, 2x DVD  
přehrávače PIONNER DVJ-1000, 1x Audio  
Mix ALLEN&HEATH ZED12F + Efektový  
procesor Lexikon

- Velké LCD obrazovky, LED TV videostěna –  
originální klipy

- Karaoke písničky – amatérský zpěvák zpívá  
do hudebního základu

- Cena včetně dopravy

HUDEBNÍ OZVUČENÍ VEČERA 
S DJ/MODERÁTOREM
9 000 Kč

- Ozvučení prostoru profesionální technikou včetně  
mixážního pultu a mikrofonu

- DJ/moderátor David Sobišek – O2 Sport  
(perfektní mluvené slovo, hudba od 
70. let po současnost, 

 
skladby z kanálu

“youtube“ na přání klienta z dodaných  
USB/Flash disků)

- Cena včetně dopravy
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H UDEBNÍ OZVUČENÍ VEČERA 
+ DJ JARIN
9 000 Kč

-  Ozvučení prostoru profesionální technikou  
včetně mixážního pultu a mikrofonu

-  DJ Jarin – Insomnia Praha, (aktuální diskotéková  
hudba, black music, elektro, house, CZ/SK hity,  
hudba na přání, mluvené slovo)

-  Cena včetně dopravy

HUDEBNÍ OZVUČENÍ VEČERA 
+ DJ RIDO
23 000 Kč

-  Ozvučení prostoru profesionální technikou 
 

včetně mixážního pultu a mikrofonu
-  DJ Rido patří v současnosti mezi jedny 

 

z nejaktivnějších a nejúspěšnějších drum and 
 

bassových (DNB) producentů a DJů v České 
 

republice.
-  1,5 hodinový set
-  Cena včetně dopravy

HUDEBNÍ OZVUČENÍ VEČERA 
+ DJ MR. TEACHER
15 000 Kč

-  Ozvučení prostoru profesionální technikou  
včetně mixážního pultu a mikrofonu

-  DJ Mr. Teacher – resident Radost FX, Mecca,  
Duplex (vše Praha)

-  Hudební styly: techno, house, deep house,  
elektronická hudba, vlastní tvorba, mluvené slovo

-  Cena včetně dopravy

HUDEBNÍ OZVUČENÍ VEČERA 
7 000 Kč

-  Ozvučení prostoru profesionální technikou  
včetně mixážního pultu a mikrofonu

-  Asistent (asistent, který ovládá mixážní pult  
a pouští hudbu klienta z USB/Flash disk)

-  Cena včetně dopravy

 
23 000 Kč

-  Ve standardní sestavě 4 hudebníci

ŽIVÁ KAPELA - MARRY KEYS ŽIVÁ KAPELA - NAZ5

Bubeník, pianista, sólista na dechové nástroje  
a perkuse (saxofón, příčná flétna, conga, bonga, 
timbales apod.) a zpěvačka

- V repertoáru kapely najdete směsici žánrů od  
čistě jazzových standardů, přes popové  
evergreeny a latinu až po hity současné populární  
hudby

- Cena je bez dopravy

 
16 000 Kč

-  Ve standardní sestavě 5 hudebníků
-  Bubeník, klávesy, kytarista, baskytarista a zpěvačka
-  V repertoáru kapely najdete směsici žánrů od rocku,  

popu, country, lidových písní až po hity současné  
populární hudby

-  Cena je bez dopravy
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30 000 Kč

-  Ve standardní sestavě 6 hudebníků

ŽIVÁ KAPELA - NEXT BAND

-  Zpívající bubenice a další 2 zpěvačky, elektrické housle, klávesové nástroje, kytary a perkuse, zpívá celá kapela
-  Výběr těch nejvetších hitů ze zahraničních a našich hitparád, pop, rock, disco, jazz, taneční hudba pro všechny 

 

generace
-  Párty na celou noc se skvělým soundem a výbornými pěveckými výkony
-  Cena je bez dopravy

DANCING HEADS  
18 000 Kč

-  Něco, co jste zcela určitě ještě neviděli  
a nezkusili! Zcela nový a originální prvek zábavy  
pro všechny, kdo mají rádi moderní hudbu  
a tanec, kdo se rádi zasmějí.

-  Báječná hra, při níž si zatančíte, i když tančit  
neumíte, při níž si zazpíváte, i když zpívat  
neumíte!

-  Hi-tech zařízení, 1 klip = max. 1-3 účinkující,  
LCD obrazovky, DVD – jako památka

-  Cena včetně dopravy

MOBILNÍ CASINO  
39 000 Kč

-  Mobilní casino je oblíbeným programem na firemní 
 

i soukromé večírky. Hosté se přenesou do světa 
 

vášnivé hry a atmosféry Las Vegas. Zábavné mobilní 
 

casino kasino k Vám můžeme přivézt v několika 
 

verzích.
-  Americká ruleta, Black Jack, Caribian poker, Crabs 

 

kostky original
-  Zkušení a vtipní krupiéři, kteří Vás pobaví

 

neuvěřitelnými historkami ze skutečných casin
-  Zapůjčení „mobilních“ dolarů do hry. Na přání 

 

klienta mobilního casina kasina vám můžeme 
 

zajistíme výrobu dolarů s vaším logem
-  Všechny 4 aktivity, po domluvě lze počet aktivit 

 

upravit
-  Cena za jednotlivé aktivity:  

8 500 Kč – Black Jack, Caribian poker, Crabs 
 

kostky original  
14 500 Kč – Americká ruleta

-  Cena včetně dopravy
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DEGUSTACE VÍN  
13 000 Kč

V rámci 2,5 hodinové vinné degustace nabízíme 
vinný bar v prostorách tomu určených. Dále služby 
zkušeného sommeliera, který Vás provede nabídkou 
vín z vybraných regionů a rozšíří znalosti začínajícím 
i zkušenějším milovníkům vína. Vždy budete mít 
možnost ochutnat minimálně z šesti různých vzorků, 
které budeme vybírat tématicky dle regionů či po  
vzájemné dohodě a Vaší preference. Víno je ne-
jen úžasný společník na příjemné chvíle ale stává se  
i jedním ze společenských fenoménů dnešní doby.  

  

Věříme, že Vás naše degustace naladí do skvělé nálady  
a ještě budete bohatší o zajímavé informace, které 
můžete využít při společných chvílích s přáteli či 
obchodními partnery.

-  Cena: 13 000 Kč bez DPH (degustace pro  
 50 osob, dále pak 200 Kč/osoba)

-  Cena včetně dopravy
Regiony dle výběru: Itálie, Německo, Rakousko,  

 Itálie, Chile 

POKER SHOW
20 000 Kč /20 osob ( 2 stoly, 2 hodinový program)

-  Zážitková poker party pro skupiny kdekoli po celé ČR
-  Historie pokeru, vysvětlení pravidel profesionálním  

hráčem
-  Předvedení hry, triků a blafů

První turnaj pro vyzkoušení nabytých dovedností
-  Tématické převleky
-  Cena včetně dopravy

* vyšší počet osob – dle domluvy

PROFESIONÁLNÍ TURNAJ V POKERU
18 000 Kč

-  Profesionální pokerový turnaj pro 5-20 hráčů
-  2-3 hodinový turnaj
-  Cena včetně dopravy

* vyšší počet osob – dle domluvy
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HMYZÍ KUCHYNĚ
ENTOMOFÁGIE (využití hmyzu jako potravy)

20 000 Kč (včetně dopravy)

Chcete vyzkoušet něco netradičního a zažít opravdo-
vý gurmánský zážitek? Hmyzí kuchyně je jedinečná 
show. Lidé se baví, ochutnají něco exotického a krom 
hromady fotografií v telefonu si odnesou i nezapome-
nutelné zážitky. Přímo před Vámi připravíme čerstvé 
hmyzí ochutnávky a současně se dozvíte vše ze světa 
entomofágie, historie pojídání hmyzu, rozšíření ve svě-
tě a zároveň třeba naleznete inspiraci pro své domácí 
kuchařské experimenty.

-  Lze připravit jako doplnění večerních programů,  
večeří, rautů apod.

-  Dále jako samostatné stanoviště nebo součást  
 teambuildingu 

Nejen že to chutná, ale hlavně je to zdravé. Ne na-
darmo se hmyz nazývá surovinou třetího tisíciletí. Je 
konzumován po celém světě vyjma Evropy. Hmyz má 
obrovské reprodukční schopnosti a klidně by mohl být 
náhradou za velkochovy dobytka. Rovněž je s ním po-
čítáno i na vyřešení potravinové krize v rozvojových 
oblastech.

FOTO KOUTEK  
21 000 / 23 000 Kč

-  Zážitek, super zábava, krásné vzpomínky, 
to vše nabízí náš foto koutek

-  Fotografie ve vysoké kvalitě v rozměru 10x15 cm  
( formát fotografii dle požadavku klienta od  
malého proužku 5x15 až po 20x30 cm )

-  Spousta rekvizit a výběr z velkého množství  
pozadí

-  Cena včetně dopravy
-  Cena: 4 hodiny produkce, 200x fotografie ve  

formátu 10x15 cm za 21 000 Kč
-  4 hodiny produkce a neomezený počet fotografii  

ve formátu 10x15 cm za 23 000 Kč

NATÁČENÍ/FOCENÍ DRONEM  
36 800 Kč

-  High – Tech technika, kterou obsluhuje samostatně  
pilot a kameraman

-  Profesionální zpracování videa/fotografii
-  Letecké video, fotografie, dronie fotografie
-  Pojištění
-  Cena včetně dopravy
-  Celodenní natáčení, fotografování, tvorba videa
-  Individuální ceny dle domluvy a požadavků klienta

PS4 CORNER + PLAYSEAT
(AUTO KŘESLO + VOLANT S PEDÁLY)

 

8 500 Kč

-  Koutek s výběrem nejnovějších sportovních  
a motoristických her – Playstation 4 

-  Unikátní doplnění relax zóny nebo vašeho večerního  
programu

-  Cena včetně dopravy, výsledkového servisu a asistenta
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JAN WEBER
12 500 / 13 500  Kč

-  Jan Weber – sedminásobný mistr světa  
a mnohonásobný mistr Evropy i ČR ve Freestyle 

 

Footbagu (hakisaku) a mistr ČR ve Freestyle  
fotbalu, vystoupení lze rozdělit i na dvě  
8 minutové vystoupení (+ 1 000 Kč)

-  Cena včetně dopravy                              

EXHIBIČNÍ VYSTOUPENÍ (cca 15-20 minut, možné využít i jako doplnění odpoledního programu)

BMX RIDER
14 000  Kč

-  Jezdec na bmx kole, který předvádí různé triky
 

a zdolávání překážek
-  Cena včetně dopravy  

EXHIBIČNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 

VÁCLAV KROUTIL - YOYO EXHIBICE

PÁRU - LATINSKOAMERICKÉ TANCE
10 000  Kč

-  taneční pár nejvyšší mezinárodní třídy
-  semifinalisté Mistrovství České republiky 2018  

v latinskoamerických tancích, vicemistři Evropy  
v plesových choreografiích 2016, semifinalisté  
Mistrovství České republiky 2017 družstev

-  ukázky 5 latinsko-amerických tanců (samba, chacha, 

 

rumba, paso doble, jive)
-  Cena včetně dopravy

9 000 Kč

-  Mistr Evropy 2010 a čtyřnásobný český šampion
-  Cena včetně dopravy

 
A ZAJÍMAVÁ SHOW
DOPORUČUJEME - ATRAKTIVNÍ

Program složený ze dvou vystoupení (odpoledne 

ra - umění s fotbalovým balónem a „hakysakem“,

 
a večer – oboje cca 15-20 minut): 
Obě show (odpolední i večerní) by se skládáli ze tří 
účinkujících v podobě freestyle footbal a footbag playe-

free runnera – umění pohybu, akrobatická disciplína, 
skoky, přeskoky atd. a jezdce na jednokolce + večerní 

spíše zapojovali lidi a večer by to byla tzv. “pódiovka”.  
V show je přeskakování lidí a různé další šílené kousky, je 

footbag a footbal lightshow. V odpolední části bychom

to úžasná podívaná.
Cena této show je: 26 000 Kč (včetně dopravy)

LADISLAV KŘEPELA - FOTBÁLEK ELECTRIC BOOGIE -  DANCE SHOW 
12 000  Kč

stolní fotbálek exhibice – jedinečná a zcela  
originální foosballová exhibice v podání Ladislava  
Křepely. 15-ti násobný mistr ČR v kategorii  
jednotlivců, dvojic a týmů. Jako jediný český hráč  
v historii dokázal vyhrát 3x v řadě titul v kategorii  
jednotlivců (Open Singles). Od roku 2006 se  
začal účastnit také mezinárodních turnajů po  
celém světě a v roce 2008 získal svůj první titul  
mistra světa v kategorii národních týmů. Svého  
prvního individuálního titulu mistra světa se  
dočkal v roce 2010 ve Francii v kategorii Pro  
Singles.
-  Cena včetně dopravy

19 000 Kč

Taneční duo specializující se na taneční styl electric 
boogie/popping dance. Několikanásobní mistři 
ČR, titul mistrů Evropy a titul vicemistrů světa 
v electric boogie. Účastníci finále televizní show 
Talentmánie. Taneční styl se snaží napodobit 
nadpřirozené věci, postavy, které dokáží pro lidské 
oko vytvořit iluze neuvěřitelných tanečních kreací.  
Tanec je velmi zábavnou formou ztvárnění pohybu za 
pomocí několika technik a vytváří jakousi iluzi robota, 

a diváků. Show se skládá z tanečních čísel ve stylu eletric 

mima, loutky, zvířete, hračky, kreslené  postavy atd.. Je 
to velmi oblíbený styl a těší se oblibě mnoha tanečníku 

boogie/popping. Taneční čísla obsahují nejen pohybové 
prvky ale i děj, do kterého se znaží diváka vtáhnout.
Program show a jeho délku se snažíme přizpůsobit
přání klienta. K samotnému vystoupení si můžete ještě 
objednat taneční workshop, který vložíme do programu. 

zapojíme do děje a naučíme je zábavnou formou základní 
Taneční worksopy jsou velmi oblíbené u diváků, které

prvky Electric Boogie. 
-  Cena včetně dopravy
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BARMANSKÁ OHNIVÁ SHOW KRESLÍŘSKÁ SHOW - PARTY
18 000  Kč

-  Profesionální ohnivá barmanská show, která nenechá  
nikoho klidným,

-  10 - 15 minutová show  
– dle domluvy s klientem

-  Cena včetně dopravy

 
KARIKATURY
9 000 Kč

-  K dispozici máme 1-3 karikaturisty – hledáte  
 originální doplnění vašeho programu? Jsme  
 připraveni vaší akci doplnit profesionálním  
 karikaturistou – členem České unie karikaturistů

K dispozici následující varianty a možnosti na realizaci 
3-4 hodinové produkce :
-  Kreslený humor na jakékoliv téma
-  Bodypainting
-  Kreslířská show (party karikatury)
-  Karikatury na zakázku
-  Cena včetně dopravy

POLE DANCE  
10 000 Kč

-  Profesionální vystoupení tanečnice u tyče, instalace 
 

a deinstalace v ceně
-  Cena včetně dopravy

* všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH a platné při odběru tří a více atrakcí/programů

KOUZELNÍK A ILUZIONISTA
+ MIKROMAGICKÉ VYSTOUPENÍ  
9 000 Kč

na Vaši akci, večírek, svatbu nebo jinou společenskou 
událost. Vaši přátelé a hosté se budou výborně bavit 

kouzlení už dnes není jenom o tahání králíku z klobouku
a spojování kruhů, je to skvělá zábava a dobrovolný program

zážitek. One Man Show plná humoru a kouzel do kterých 
i žasnout zároveň a odnesou si domů nezapomenutelný

jsou zapojováni náhodní diváci nebo i předem domluvení. 
O vtipné situace tu není nouze a zážitek či suvenýr, který
si diváci odnesou, bude naprosto nezapomenutelný. 

MIKROMAGICKÉ VYSTOUPENÍ
Nejoblíbenější a nejinteraktivnější vystoupení. Kouzelník 

je aktivně do každého kouzla. Diváci nebudou chápat jak je 
to možné i když stojí metr od kouzelníka a dívají se mu

chodí mezi hosty a čaruje přímo před jejich zraky a zapojuje

pod ruce. Výborný doprovodný program na Vaši akci, 

- obcházení stolů a hostů

který neruší ostatní zábavu a kouzelník obejde každý stůl 
a každého hosta aby všichni byli okouzlení. Dvouhodinový 
program, dva vstupy – hlavní blok 15 minut + mikromagie 

Cena včetně dopravy

ŽONGLOVÁNÍ, FIRESHOW, 

14 -19 000 Kč

 
LIGHTSHOW A LASER SHOW

 
(cena je závislá na představě klienta, včetně dopravy)

Žongléři jsou skvělou zábavou pro děti i dospělé. 
Light - show nabízí fosforeskující podívanou při 
nasvícení pod UV světly nebo exkluzivní LED 
light show. Noční ohnivá show se speciálními 

-

řetězy dokáže vytvořit úžasná barevná seskupení. 
Laser show, kde známí umělci ve svítících 
kostýmech předvádí souboj ve stylu hvězdných 
válek s kombinací freestylového umění. 
Laser show je unikátem u nás i v Evropě.
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Hotel Atlantis, a.s.
Rozdrojovice 177

664 34 Brno-venkov

Tel.: + 420 546 419 028
Mobil: + 420 724 767 922,

sales@hotel-atlantis.cz
www.hotel-atlantis.cz


