
Naši partneři

Family days

Firemní akce

TeambuildingOslavy, párty 
a večírky

Vlastní aktivity
Jsme kreativní  
Jsme flexibilní 
 

- jsme přímí realizátoři, neplatíte za zprostředkování.
- tvoříme a rozvíjíme vlastní aktivity a programy.
- dokážeme zorganizovat akce v krátkém čase.

Organizace akcí



Zajistíme pro vás
AKTIVITY naše vlastní

•	 Airbrush tetování, 
•	 airsoftová střelnice, 
•	 animátor,
•	 bungee running,
•	 cornhole,
•	 digitální graffity stěna, 
•	 diskgolf,
•	 DJ a karaoke,
•	 domino,
•	 duely,
•	 facepainting a bodypainting,
•	 fotograf, fotolab, fotokoutek,
•	 foukačky,
•	 herní zóna, 
•	 hlavolamy a párty hry,
•	  indoor curling,   
•	 in/outdoor aktivity,
•	 kanjam,
•	 kreativní tvorba,
•	 kuželky,
•	 kvízy,
•	 laserová střelnice,
•	 lanové aktivity,
•	 lidský stolní fotbal,
•	 lukostřelba,
•	 multifunkční aréna,
•	 nordic walking,
•	 plasmacar, koloběžky,
•	 prolézací síť,
•	 skákací boty,

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy. 
Cena dopravy je 5 Kč/km za osobní auto, 8 Kč/km za velké auto (tranzit), nebo dle dohody.  
Aktivity jsou včetně obsluhy, není-li uvedeno jinak. Katalogová cena uvádí provoz aktivity na max. 5 hodin, není-li uvedeno 
nebo dohodnuto jinak. Každá další hodina +10% z ceny. Kalkulace krátkých programů 1-3 hod se řeší individuálně.

•	 slackline,
•	 skákací hrady, 
•	 speciální tématické programy, 
•	 spikeball,
•	 střelba z praku, 
•	 sumo,
•	 světelná stěna - jediná v ČR, 
•	 taneční podložky,
•	 tornádo,
•	 trampolíny, 
•	 virtuální hry a zábava, 
•	 vzduchovky,
•	 woodkopf,
•	 závodní simulátory,
•	 závody autíček,
•	 zábavné mobilní casino.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

•	 Pivní sety,
•	 párty stany různých velikostí,
•	 ozvučení,
•	 osvětlení.

VYSTOUPENÍ A SHOW

•	 7th Move - skákací boty,
•	 kouzelníci,
•	 barman show,
•	 karikaturista,
•	 klauni,
•	 taneční vystoupení,
•	 pole dance - tanec na tyči,
•	 freestyle show na bruslích,
•	 a mnoho dalšího dle vašich přání.

Bc. Josef Ženčák
servis@firemky.cz

777 265 667

Mgr. David Wardas
info@firemky.cz

775 949 273

KONTAKT

Firemky s.r.o.
Chamrádova 682/28

718 00 Ostrava

DIČ: 27800806

IČ: 27800806



Zajistíme:

•	 Casinové hry - ruletu, kostková rule-
ta, texas hold´em poker, black-jack, 
párty kostky,

•	 organizaci hry,
•	 profi vybavení,
•	 krupiéry a zábavu na vaší akci.

Zábavné mobilní casino
Texas hold´em poker, ruleta, 
kostky, black-jack a další. Pojďte 
se pobavit а zkusit štěstí do 
zábavného mobilního casina. 

Poznámky:

•	 Kompletní popis Casino programů 
a seznam vybavení vám zašleme 
na vyžádání,

•	 počty stolů je možné libovolně 
kombinovat.,

•	 naši krupiéři vás vtáhnou do hry          
a naladí tu správnou atmosféru,

•	 hrajeme s fiktivními penězi.

Zajistíme:

•	 Světelnou stěnu,
•	 obsluhu,
•	 organizaci soutěží.

Poznámky:

•	 Světelná stěna je vhodná na všechny 
typy akcí,

•	 užijete si s ní spoustu zábavy,
•	 nutný volný prostor min. 3x3 m         

a přívod el. energie.

Zjistěte, kdo má lepší postřeh 
v různých herních variantách, které 
světelná stěna poskytuje. Jako 
jediní v ČR nabízíme tuto atraktivní 
zábavu na vaše akce.

Světelná stěna



Zajistíme:

•	 Simulátory,
•	 školenou obsluhu,
•	 organizaci soutěží. 

Závodní simulátory
Zažijte skvělou závodní 
atmosféru s našimi simulátory. 
Pohodlné závodní sedačky, 
volant se zpětnou odezvou a 
citlivé pedály - to vše Vám zajistí 
SKVĚLÝ ZÁŽITEK Z JÍZDY. 

Poznámky:

•	 Prostor min. 3x3 m.
•	 el. 220 V.

Zajistíme:

•	 Arénu 9x8 m,
•	 školenou obsluhu, 
•	 organizaci soutěží.

Poznámky:

•	 Novinka - od června 2016,
•	 prostor min. 10x9 m.
•	 el. 220 V.

Multifunkční aréna pro aktivitu 
gladiátor a bungee soutěž. Vhodná 
aktivita pro týmové programy a 
akce s větším počtem lidí.

Fun aréna



Zajistíme:

•	 Curling koberce + mantinely,
•	 hrací kameny 4+4,
•	 organizaci soutěží,
•	 instruktory.

Indoor Curling
Ukažte, jak přesnou máte 
mušku a jak se umíte pekelně 
soustředit. Cílem hry curling 
je zahrát kameny co nejvíce 
ke středu. Ideální aktivita pro 
týmové soutěže a firemní akce.

Poznámky:

•	 Curling se hraje klasicky na ledu, my 
vám umožníme zahrát si tuto skvě-
lou hru na hotelu nebo v hale,

•	 cílem hry je zahrát více kamenů ke 
středu, než váš soupeř.

Kvízy

Zajistíme:

•	 Kvízové zařízení, ovladače na hlaso-
vání a 4 hlasovací buzzery,

•	 databáze populárních kvízů s různý-
mi žánry,

•	 organizaci soutěží a obsluhu.

Poznámky:

•	 Porovnejte si své znalosti v různých 
oborech - film, sport, hudba, pohád-
ky, umění, věda a technika, aj.

•	 soutěžit můžete jako jednotlivci         
i jako týmy,

•	 kvízy je možné vzhledově i obsaho-
vě upravovat, přidávat fotky, hudbu, 
video.

Kvízy jsou in. A oprávněně! 
S našim novým hlasovacím 
systémem si užijete hravou, 
interaktivní zábavu, do které se 
může zapojit každý! 



Zajistíme:

•	 Originální aktivitu - jedinou v ČR
•	 software a vybavení pro projekci,
•	 tisk fotografií,
•	 obsluhu.

Digitální graffiti stěna
Skvělá interaktivní zábava. S 
digitálním sprejem vytvoříte 
COOL kresby a úpravy vlastních 
fotografií.

Poznámky:

•	 Jediná v ČR!
•	 možnost sdílení výtvorů na sociální 

sítě,
•	 prostor pro aktivitu 4x4m,
•	 nutný přívod el. proudu.

Zajistíme:

•	 Tisk fotografií přímo na vaší akci,
•	 mobilní fotoateliér - světla, pozadí, 

stojany,
•	 klíčování na zelené pozadí nebo 

fotokoutek s reálným pozadím,
•	 na žádost připravíme šablonu            

s vašim logem nebo textem.

Zábavný fotokoutek 
Chcete mít vzpomínku přímo 
z akce? Náš mobilní fotolab je 
vám k dispozici. Využijte šance 
udělat si krásné a tematické 
fotky s kolegy v práci nebo 
s vašimi klienty.

Poznámky:

•	 Kompletní popis fotokoutků           
a seznam vybavení vám zašleme 
na vyžádání,

•	 lze fotit s reálným pozadím nebo na 
zelené plátno (klíčování),

•	 možnost sdílení na sociální sítě nebo 
zaslání na email.



V každém z nás dříme malé
hravé dítě. Závody  autíček
dodají vaší akci tu správnou 
soutěživou atmosféru.

Zajistíme:

•	 Dálkově ovládaná chytrá autíčka  
+ dráhu,

•	 uspořádání soutěže na žádost 
klienta,

•	 obsluhu.

Poznámky:

•	 Možnost jízdy až 4 auty současně,
•	 rychlost a napětí ze závodu rozpálí 

nejen muže,
•	 potřebný prostor 3x2 m,
•	 nutný přívod el. proudu.

Závody autíček

Multifunkční aréna
Multifunkční aréna 7v1

Zajistíme:

•	 Lidský stolní fotbal, bungee fotbal,
•	 volejbal, basketbal, skákakací hrad, 
•	 prolézačka, animátorské doupě,
•	 to vše dle vlastního výběru,
•	 školené instruktory.

Poznámky:

•	 Nutný přívod el. energie,
•	 prostor min. 14x7m,
•	 velikost hřiště  12,5x6,5m,
•	 tato aktivita je vhodná na akce s 

větším množstvím lidí - family days, 
dětské dny apod.



Taneční podložky

Poznámky:

•	 Vyberete si skladbu, která se vám 
líbí, zvolíte obtížnost a dále už 
„JEN“ sledujete šipky na monitoru                
a tancujete,

•	 vytančíte více bodů než vaši          
soupeři?

Zajistíme:

•	 Až 6 tanečních podložek,
•	 projektor  a plátno nebo LCD TV,
•	 obsluhu.

Oblíbená taneční hra, která 
pobaví všechny, kdo milují 
pohyb, hudbu a tanec.

Sumo

Poznámky:

•	 Při zápasech sumo se snažíte 
především vyvést svého soupeře                    
z rovnováhy,

•	 zažijete při tom spoustu zábavy a 
legrace, tak proč nevyzvat třeba 
vašeho šéfa,

•	 nutný volný prostor min. 9x9 m.

Zajistíme:

•	 2 sumo obleky pro dospělé                 
a 2 sumo obleky pro děti,

•	 kruhové zápasiště 5 m v průměru,
•	 obsluhu.

Cílem zápasu je vytlačit soupeře ze 
středu kruhového zápasiště dohjó, 
nebo ho donutit, aby se dotkl 
povrchu podložky jakoukoliv jinou 
částí těla, kromě chodidla.



Zajistíme:

•	 2 zbraně - pistole a puška,
•	 projektor a plátno,
•	 organizaci soutěží na vyžádání,
•	 obsluhu.

Laserová střelnice
Oblíbený střelecký simulátor
v kombinaci s interaktivními 
hrami vám zajistí příjemný 
prožitek ze střelby v 
bezpečném a pohodlném 
prostředí. 

Virtuální hry a zábava

Poznámky:

•	 Elektronický střelecký simulátor pro 
domácí i profesionální použití,

•	 střelci střílí realistickými zbraněmi 
na hry promítající se na velkou pro-
jekční plochu,

•	 nutný min. prostor je 3x3 metry, 
pouze indoor.

Poznámky:

•	 Virtuální hry pobaví hráče i diváky       
a jsou vhodné k organizaci soutěží,

•	 časté je využití také v rámci propa-
gace a promotion,

•	 k dispozici máme sportovní disci-
plíny (tenis, golf, bowling, box, ...), 
taneční a zábavné párty hry.

Zajistíme:

•	 Moderní herní konzole,
•	 kolekci zábavných a sportovních her,
•	 LCD TV vč. stojanů,
•	 obsluhu.

Konec sezení u PC a hraní 
pasivních PC her! U našich 
her se budete aktivně hýbat. 
Hry jsou divácky atraktivní, 
nenáročné a reprezentativní 
(vhodné i na VIP akce).



Zajistíme:

•	 Atraktivní hry a hlavolamy,
•	 organizaci soutěží a turnajů,
•	 prezentátory.

Hlavolamy a párty hry
Hlavolamy prověří vaši 
trpělivost, soustředění a logické 
myšlení. Kolekce deskových 
a párty her vás pobaví i mile 
překvapí.

Herní zóna

Poznámky:

•	 Naše kolekce zahrnuje široké spek-
trum her a hlavolamů pro skupiny          
i jednotlivce (od 3-99 let),

•	 hry s krátkým časem na vysvětlení      
a pochopení,

•	 hry pravidelně doplňujeme o zají-
mavé a mezi hráči oblíbené novinky.

Poznámky:

•	 Hlavní výhoda herní zóny - nízká 
cena a zapojení velkého množství 
lidí zároveň,

•	 jednotlivé hry je možné objednat ve 
více kusech a pořádat turnaje, např.     
v holandském billiardu a weykicku,

•	 vhodné na všechny typy akcí.

Zajistíme:

•	 Jednotlivé hry dle vašeho výběru,
•	 organizaci soutěží a turnajů.

Kompletní seznam herní zóny 
naleznete v samostatném katalogu.

Kolekce dřevěných her 
vhodných na každý typ akce.  
Hry prověří vaši komunikaci, 
logiku, trpělivost, přesnost 
a spolupráci. Jednoduché, 
atraktivní, oblíbené u všech 
věkových kategorií.



Zajistíme:

•	 Barvy a malíře,
•	 v případě bodypaintingu modelku, 

na kterou mohou malovat klienti 
pod vedením našeho malíře,

•	 šablony a předlohy.

Facepainting a bodypainting
Staňte se na chvíli kočkou, 
tygrem, spidermanem nebo na 
sobě nechte přistát motýla.

Poznámky:

•	 Facepainting je velice oblíbený pro-
gram na všech zábavných akcích,

•	 účastníci se mohou malovat i navzá-
jem pod vedením malíře,

•	 práce malíře vyžaduje krátké pauzy 
během programu.

Poznámky:

•	 Dočasné tetování je velice oblíbené 
na hudebních festivalech, firemních 
akcích, večírcích, prezentačních 
akcích, na diskotékách, dětských 
dnech,

•	 barvy na Airbrush tattoo jsou zdra-
votně nezávadné a dermatologicky 
testované.

Zajistíme:

•	 Barvy a tatéry,
•	 katalog se šablonami.

Rychlé, krásné, elegantní (dočasné) 
tetování pro hosty vašich akcí.

Airbrush



Zajistíme:

•	 Veškerý materiál pro dohodnutý 
kreativní program (papíry, malovací 
potřeby, šablony),

•	 instruktory.

Kreativní tvorba
Malujeme, stavíme, tvoříme, ...
Oblíbené je Makedo - tvoření 
zázraků z věcí kolem nás 
pomocí malých plastových 
dílků.

Poznámky:

•	 Rádi vám navrhneme kreativní 
program pro vaši akci - Makedo, 
malování, tvoření z papíru, skládání 
origami, korálky, ... 

•	 lze tvořit také skupinová díla,
•	 kreativní dílny jsou vhodné i pro 

dospělé.

Animátor
Srdce, pejska, kytičku, čepku, 
myš a mnoho dalšího vám 
vymodelují naši animátoři s 
balónky. 

Zajistíme:

•	 Širokou kolekci her,
•	 tématické kostýmy (indiáni, piráti),
•	 materiál,
•	 animátory.

Poznámky:

•	 Naši animátoři organizují hry a sou-
těže nebo zabezpečují stanoviště s 
aktivním zapojením dětí.



Zajistíme:

•	 Školené instruktory,
•	 potřebný materiál,
•	 organizaci programu.

In/outdoor aktivity
Podporují týmového ducha, 
komunikaci a kreativitu. Tyto 
aktivity jsou často využívány 
v rámci týmových programů - 
teamspirit, teambuilding, atp.

Hry bez hranic,
Cesta kolem světa,
Piráti,
Božská párty,
Agent James Bond,
Foto really a další ..
Program vám vytvoříme na míru.

Poznámky:

•	 Připravené hry a soutěže zaručeně 
pobaví všechny zúčastněné,

•	 program je stanoven pro všechny 
věkové kategorie,

•	 akce organizujeme uvnitř, venku i na 
malém prostoru.

Zajistíme:

•	 2-4 hodinový program,
•	 školené instruktory.

Poznámky:

•	 Speciální tématicky laděné progra-
my jsou vhodné především na firem-
ní akce s cílem stmelit kolektiv, 

•	 tyto programy se často stávají firem-
ní tradicí,

•	 kreativitě se meze nekladou,
•	 sladíme vaše představy, přání               

a finanční možnosti.

Speciální tematické programy



Duely
Rychlé, krátké a zábavné soutěže, 
kde zapojíte rozum, kreativitu, 
trpělivost a rychlost. 

Zajistíme:

•	 Stanoviště dle vašich přání a potřeb 
s možností střídání her,

•	 školené instruktory,
•	 organizaci soutěží.

Poznámky:

•	 Na firemních akcích zažijete u této 
aktivity spoustu legrace,

•	 hry většinou netrvají déle jak 1min.

Domino

Poznámky:

•	 Zábava pro všechny bez rozdílu 
věku,

•	 perfektní teambuildingová aktivita, 
•	 ideální aktivita pro malé i velké 

skupiny. 

Zajistíme:

•	 Až 15000 ks kostek domina,
•	 instruktory k organizaci programu,
•	 soutěže a zábavu.

Postavte nejvyšší věž, nejdelší 
dráhu, nejhezčí obrazec. Zapojte 
celý váš tým do společného díla.



Vystoupení - tým 7th move

Zajistíme:

•	 Vystoupení a show na skákacích 
botách.

Poznámky:

•	 7th Move - profesionální tým na 
skákacích botách, který vytváří 
exhibice s taneční a akrobatickou 
choreografií,

•	 jako jediný tým v ČR nabízí (mimo 
jiné) profi exhibici sestavenou pouze 
z dívek.

Tým skokanů na skákacích 
botách z Ostravy vám předvede 
ohromující kousky.

Na první pohled vás zaujmou, 
po vyzkoušení vás uchvátí! 
Objevte nové možnosti pohybu.

Zajistíme pro vás výuku malých  
i velkých skupin, street 
promotion a vystoupení.

Zajistíme:

•	 Až 10 párů bot,
•	 kompletní sady chráničů,
•	 profesionální instruktáž,
•	 organizaci soutěží na vyžádání 

klienta.

Poznámky:

•	 Jsme zakladateli tohoto sportu v ČR,
•	 disponujeme širokým zázemím a 

zkušenými instruktory.

Skákací boty



Zajistíme:

•	 Až 6 mobilních košů,
•	 sady základních disků pro 15-20 

hráčů,
•	 organizaci diskgolfového turnaje,
•	 instruktory.

DiskGolf
Princip jako u golfu, jen 
vyměníte hole za speciální 
diskgolf disky. Jste-li soupeřiví, 
hraví a máte rádi frisbee, pak 
diskgolf je ta pravá volba.

.

Poznámky:

•	 Nový sport v ČR,
•	 tento sport je odvozen od klasic-

kého golfu a je vhodný pro děti i 
dospělé, 

•	 cílem je zahrát „jamku“ na co nejmé-
ně hodů diskem,

•	 naučíme vás diskgolf a ukážeme 
vám kouzlo této hry. 

Cornhole
Atraktivní hra pocházející z USA. 
Cílem je porazit soupeře v hodech 
pytlíky s kukuřicí na hrací desku.

Zajistíme:

•	 Až 10 setů hry cornhole,
•	 organizaci turnaje a soutěží,
•	 instruktory.

Poznámky:

•	 1 set obsahuje 2 desky  a 8 pytlíků,
•	 háže se na 8 m, každý hráč má 4 pyt-

líky, pokud zůstane pytlík na desce, 
máte 1 bod, pokud jej trefíte do díry, 
máte 3 body, hraje se do 21 bodů.



Zajistíme:

•	 Foukačky - 4 ks,
•	 instruktory.

Foukačky
Stará indiánská lovecká zbraň 
převedena do moderní zábavy. 
Vhodný doplňek k lukostřelbě.

Poznámky:

•	 Foukačky jsou zajímavým a oblíbe-
ným doplňkem většiny akcí,

•	 bezpečnost je u nás na 1. místě,
•	 foukačky nerealizujeme, pokud pod-

mínky na místě neumožní bezpečný 
provoz aktivity.

Lukostřelba
Dříve historická zbraň, dnes
moderní sportovní disciplína, 
kterou máte možnost s námi 
vyzkoušet. Porovnejte se s 
ostatními při lukostřeleckém 
turnaji. Potřebujete jen chuť 
soutěžit a přesnou mušku.

Poznámky:

•	 Lukostřelba je velmi oblíbená aktivi-
ta u mužů, žen i dětí,

•	 bezpečnost je u nás na 1. místě,
•	 lukostřelbu nerealizujeme, pokud 

podmínky na místě neumožní bez-
pečný provoz aktivity.

Zajistíme:

•	 Až 8 luků  pro dospělé + 2 dětské,
•	 až 4 terčovnice,
•	 bezpečnostní sítě,
•	 zkušené instruktory.



Zajistíme:

•	 2 ks trampolíny o průměru 426   
a 366 cm včetně ochranných sítí,

•	 bezpečnost a obsluhu.

Trampolíny
Velmi oblíbená aktivita, která by 
neměla chybět na akcích pro děti, 
ale vyřádí se i dospělí.

Poznámky:

•	 K provozu je nutný pevný a rovný 
povrch, 

•	 min. prostor 5x5 m a výška 4 m.

Děti je prostě milují!

Skákací hrady

Zajistíme:

•	 Různé druhy skákacích hradů včetně 
obsluhy.

Poznámky:

•	 Skákací hrady jsou atrakcí, která by 
neměla chybět na žádné akci pro 
děti,

•	 doporučujeme kombinovat s tram-
polínou,

•	 nutný přívod el. proudu a rovný      
povrch bez ostrých předmětů.



Zajistíme:

•	 Na základě požadavků klienta 
doporučujeme skladbu stanů, počty 
pivních setů a jiného inventáře pro 
vaše akce (vymezovací sloupky, gril, 
aj.)

Párty stany a pivní sety
Slunce, déšť, vítr - to vše může 
ovlivnit vaši akci. Párty stany vás 
ochrání před přírodními vlivy.

Poznámky:

•	 Umístění stanů vyžaduje pevný 
rovný porvch.

Ozvučení a osvětlení
Vhodně zvolené osvětlení                 
a ozvučení dodá vaši akci jinou 
dimenzi.

Zajistíme:

•	 Aparaturu, 
•	 mixážní pult, 
•	 mikrofony,
•	 osvětlení.

Poznámky:

•	 Nutný přívod el. energie,
•	 vhodný výběr světel a ozvučení je 

konzultován s klientem.



Trekingové hole pomáhají při chůzi 
zapojit celé tělo, což má pozitivní 
vliv na tělesnou kondici. Chůzi s 
trekingovými holemi je možno 
provozovat celý rok.

Zajistíme:

•	 Nordic walking hole pro 15 lidí,
•	 školené instruktory.

Poznámky:

•	 Chcete-li si odpočinout od sedavé 
unavující práce, doporučujeme zařa-
dit skupinový Nordic Walking,

•	 je pro každého a lze jej realizovat i 
v zimě.

Nordic Walking

Bungee Running
Pomocí vlastní síly se soutěžící 
snaží překonat odpor gumového 
lana a doběhnout co nejdále.

Zajistíme:

•	 2 ks bungee running,
•	 obsluhu,
•	 organizaci soutěží.

Poznámky:

•	 Na firemních akcích zažijete u této 
aktivity spoustu legrace,

•	 bungee je nastavitelné pro děti            
i dospělé,

•	 v ceně je zahrnuta povinná obsluha,
•	 jako mety doporučujeme využívat 

reklamní předměty, které si soutěžící 
mohou odnést domů jako výhru.



Plasmacar, koloběžky
Úžasná vozítka s nosností do 
100 kg. Skvělé na zabavení dětí i 
dospělých.

Poznámky:

•	 Pohybováním volantu rozjedete 
vozítko, aniž byste se museli odrazit, 

•	 nutný rovný pevný povrch, 
•	 doporučená plocha min. 6x5 m.

Zajistíme:

•	 4 káry různých barev,
•	 4 koloběžky (pro děti i dospělé),
•	 obsluhu.

Kanjam a spikeball
Novinky  mezi venkovními hrami.

Poznámky:

•	 Kanjam a spikeball jsou venkovní 
volnočasové hry,

•	 vhodný je rovný povrch, nejlépe 
travnaté hřiště, 

•	 doporučená plocha min. 8x8 m.

Zajistíme:

•	 Vybavení pro hru,
•	 instruktory.



Poznámky:

•	 Nutný rovný pevný povrch min.   
6x4 m,

•	 rozměry konstrukce jsou 2x2x4 m.

Zajistíme:

•	 4 m dlouhou a 2 m širokou prolézací 
dráhu.  

•	 školené instruktory. 

Zvládnete prolézt připravenou 
trasu bez zazvonění? 

Prolézací síť

Tornádo
Tornádo je novinkou v ČR. Tato 
aktivita vám umožní zkrotit 
vzdušné proudy a porazit své 
protihráče.

Zajistíme:

•	 Aktivitu tornádo - dva druhy,
•	 obsluhu,
•	 soutěže.

Poznámky:

•	 Nutný přívod el. energie,
•	 prostor min. 3x3m,
•	 tato aktivita je vhodná na akce s 

větším množstvím lidí - family days, 
dětské dny apod.,

•	 cílem je dostat balónky pomocí 
vzdušných proudů do cíle dříve než 
soupeř.



Info: 

•	 Vyhrazujeme si právo aktivitu nere-
alizovat, pokud podmínky na místě 
neumožní bezpečný provoz aktivity.

Střelba z praku
Info: 

•	 3500,- 1 stanoviště,
•	 5000,- 2 stanoviště.

Info: 

•	 Min. prostor 6x6 m,
•	 vhodné na soutěže.

Woodkopf

Vzduchovky

 DÁLE ZAJISTÍME
  (cena na dotaz)

Woodkopf je sportovně společenská 
disciplína, v níž žádná věková katego-
rie není handicapována.

Střelba z klasické vzduchovky je vždy 
vděčnou aktivitou.

Střelba z praku je oblíbená aktivita 
hlavně u mužů a dětí. Používáme „měk-
ké“ střelivo, které neublíží. 

Pumpování

Za jak dlouho napumpuješ balonek do 
prasknutí? Budeš rychlejší jak tvůj sou-
peř? 



Slackline

Lanové aktivity

 DÁLE ZAJISTÍME
  

Najít stabilitu a ujít pár metrů není tak 
jednoduché, pod vedením instruktorů 
to ale jistě zvládnete. Chození po laně 
je prospěšné pro držení těla. K upev-
nění je zapotřebí dvou pevných bodů 
(stromy, sloupy, ...).

Adrenalin pro děti i dospělé. Lanové 
překážky jsou vhodné pro rozvoj spo-
lupráce, posílení kolektivu a komuni-
kace.

Laser game

Laser game - hrajete stejně jako paint-
ball, jen nepotřebujete žádné střelivo, 
zásahy jsou bezbolestné.

Info: 

•	 Min. prostor 4x4 m,
•	 vhodné na soutěže.

Ruské kuželky

Kuželky jsou oblíbenou aktivitou na 
všech typech akcí.



DJ a Karaoke

Kouzelníci
Info:        
                                           
•	 Klasická podiová vystoupení,
•	 mikromagie.

Barman show
Info:   

•	 Barmanská show,
•	 barmanský catering - míchání 

drinků,
•	 barmanská škola - výuka,
•	 cena na dotaz.

Hrajeme české a zahraniční hity 
od roku 1970 až po žhavé novinky, 
country, swing, rock, dětské písnič-
ky. Zajistíme kvalitní zvukovou a 
světelnou aparaturou přizpůsobitel-
nou od malých místností až po velké 
sály.

Info: 

•	 DJ a karaoke,
•	 aparatura,
•	 světelná hudba,
•	 lasery,
•	 mikrofony,
•	 cena na dotaz.

Kouzelníci a jejich vystoupení jsou 
krásným zážitkem. Na večírky do-
poručujeme mikromagie, ve které 
kouzelníci předvádí triky přímo mezi 
lidmi.

Asi 10-ti minutová show, při které 
barman předvádí ty nejlepší kous-
ky s lahvemi a šejkry. Výsledkem je 
atraktivní podívaná a lahodné drin-
ky.

 DÁLE ZAJISTÍME
  

Moderátoři, umělci, show
Info:   

•	 Karikaturista, klauni, in-line show,
•	 pole dance - tanec na tyči,
•	 biketrial,
•	 freestyle show na bruslích aj.,
•	 ceny na dotaz.

Pro moderování, zábavu a show vám 
zajistíme známé osobnosti i méně 
známé tváře s kvalitním vystupová-
ním. 


