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Zajistíme pro vás
NAŠE VLASTNÍ AKTIVITY

Skákací boty,•	
mobilní casino,•	
virtuálni hry a zábava,•	
weykick,•	
herní zóna,•	
hlavolamy a párty hry,•	
lovec světla,•	
airbrush,•	
facepainting a bodypainting,•	
taneční podložky,•	
trampolíny, •	
diskgolf,•	
lukostřelba a foukačky,•	
trojkolky trikke,•	
sumo obleky,•	
airsoftová střelnice,•	
skákací hrad, •	
autodráha carrera,•	
RC modely,•	
in/outdoor aktivity,•	
speciální programy, •	
fotograf a mobilní fotolab,•	
mobilní fotoateliér,•	
DJ a karaoke,•	
slackline,•	
bungee running,•	
lanové aktivity,•	
mobilní minigolf,•	
modelování balónků,•	
kick-star,•	
plazmacar.•	

Firemní akce
Teambuilding
Teamspirit
Fun & sport
Promotion

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH a bez dopravy. 
Cena dopravy je 7 kč/km osobní auto, 12 kč/km velké auto (tranzit). Pokud není uvedeno jinak.  
Aktivity jsou včetně obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Doba produkce u jednotlivých aktivit trvá max. 5 hodin/den, není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak. 

Speciální akce
Akce pro neziskový sektor
Akce pro města a obce
Večírky a plesy
Dětská produkce

Na přání

Na míru 

Na klíč

VODNÍ AKTIVITY

Waterbird,•	
aquazorbing,•	
windsurfing,•	
stand up paddle,•	
aquaglide.•	

PŘES PARTNERY ZAJISTÍME

Golf simulátor,•	
laserová střelnice,•	
segway,•	
šlapací čtyřkola,•	
máserna na dlrani,•	
čtyřkolky,•	
paintball,•	
vodní fotbal,•	
lezecká stěna,•	
rodeo býk.•	

NENAŠLI JSTE CO JSTE HLEDALI?

Napište nám a my uděláme maxi-•	
mum, abychom pro vás danou aktivi-
tu zajistili nebo našli u našich partnerů 
vhodnou alternativu.

PRONÁJEM

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

VYSTOUPENÍ A SHOW

7th Move - skákací boty,•	
kouzelník,•	
karikaturista,•	
klauni,•	
taneční vystoupení,•	
flatland - akrobacie na kolech,•	
pole dance - tanec na tyči,•	
freestyle show na bruslích,•	
a mnoho dalšího dle vaších potřeb     •	
a přání.



Kompletně zajistíme:

10 párů bot,•	
kompletní sadu chráničů,•	
profesionální instruktáž,•	
organizaci soutěží na vyžádání klienta.•	

Skákací boty
Na první pohled vás zaujmou, 
po vyzkoušení vás uchvátí! 
Objevíte nové možnosti pohybu.

Zajistíme pro vás výuku malých i 
velkých skupin, street promotion, 
menší exhibice i profesionální 
show.

Ceník:

3000 - 10 000,- dle typu a délky •	
vystoupení.

Vystoupení - tým 7th Move

Poznámky:

Max. doba výuky 5 hodin,•	
jsme zakladateli tohoto sportu (2006),•	
jako výhradní dovozci 7leagueBoot •	
pro ČR disponujeme širokým  záze-
mím a zkušenými instruktory.

Poznámky:

7thMove - profesionální tým na ská-•	
kacích botách, který vytváří exhibice       
s taneční a akrobatickou choreografií,
jako jediný tým v ČR nabízí (mimo •	
jiné) profi exhibici sestavenou pouze 
z dívek.

Zajistíme:

Vystoupení a show na skákacích •	
botách.

Ceník:

Základní cena za výuku je 8000,- •	
(2 instruktoři a 5 párů skákacích bot),
základní cena za propagaci je 2000,- •	
osoba/den,
množství instruktorů a časový harmo-•	
nogram řešíme vždy individuálně.

SHOW TÝMU 7thMOVE
Tým skokanů  na skákacích 
botách  z Ostravy, který vám 
předvede ohromující kousky.



Kompletně zajistíme:

Ruletu,•	
hold´em texas poker,•	
blackjack,•	
kostky,•	
organizaci hry,•	
krupiéry.•	

Mobilní casino
Hold ´em texas poker, ruleta, 
kostky, blackjack a další. To 
vše si můžete zahrát zábavně,                 
s odlehčenými pravidly, které 
zvládne každý během několika 
minut.

Poznámky:

Vyzkoušejte si tradiční i netradiční •	
casinové hry zábavnou formou,
turnaje v hold ´em pokeru se těší stále •	
větší oblibě,
naši krupiéři vás vtáhnou do hry a •	
naladí tu správnou atmosféru,
napětí ze hry je jedinečné a nezapo-•	
menutelné.

Ceník:

Lux verze - 6000,-/ks (1x ruleta,           •	
1x blackjack, 2x karetní stůl),
standard verze - 4500,-/ks (2x ruleta,   •	
5x karetní stůl),
cena je včetně vybavení a krupiérů.•	

Ceník:

1 ks - 4000,-/den,•	
2 ks - 7000,-/den,•	
3 ks - 10000,-/den,•	
4 ks - 13000,-/den.•	

Komletně zajistíme:

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

Poznámky:

Virtuální hry pobaví hráče i diváky a •	
jsou vhodné k organizaci soutěží,
časté je využití také v rámci propaga-•	
ce a promotion,
nabízíme sportovní disciplíny (tenis, •	
golf, bowling, box, lukostřelba..), 
taneční hry a zábavné party hry.

Konec pasivním pc hrám!             
U našich her se budete aktivně 
hýbat. Hry jsou divácky atraktivní, 
nenáročné a reprezentativní 
(vhodné i na VIP akce).

Vitruální hry a zábava



Kompletně zajistíme:

Až 12 stolů pro hru,•	
organizaci turnaje na vyžádání klienta.•	

WeyKick
WeyKick jsou nové revoluční 
magnetické hry, u kterých si užijí 
spoustu zábavy malí i velcí. 
K dispozici jsou 3 herní typy - 
Fotbal, Hokej a Tenis. Vyberte si a 
pusťe se do hraní!

Ceník:

Jednotná cena 1 ks - 1000,-/den,•	
cena nezahrnuje obsluhu - individuál-•	
ní domluva (obvykle 1500,-/osoba).

Herní zóna

Poznámky:

Představujeme vám atraktivní pro-•	
gram dřevěných her WeyKick,
fotbal, hokej nebo tenis – to vše si •	
můžete zahrát s rodinou, přáteli, 
doma či v klubech,
a co třeba zorganizovat malý turnaj •	
nebo velkou ligu?

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,
vhodné na rodinné oslavy, párty, •	
firemní akce, plesy, ...

Kompletně zajistíme:

Jednotlivé hry dle vašeho výběru,•	
kompletní herní zónu naleznete v •	
samostatné nabídce - zasíláme na 
vyžádání,
organizaci soutěží a turnajů.•	

Ceník:

Jednotná cena 1 ks - 1000,-/den,•	
cena nezahrnuje obsluhu - individu-•	
ální domluva (obvykle 1500,-/osoba, 
doporučujeme 1 osobu k 1-4 hrám).

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



Hlavolamy a party hry
Hlavolamy prověří vaši trpělivost, 
soustředění a logické myšlení. 
Kolekce deskových a party her 
vás jistě zabaví na dlouhou dobu.

Ceník:

1-5 tis./den dle požadavků na akci,•	
3000,-/den - 10 ks,•	
5000,-/den - 20 ks.•	

Kompletně zajistíme:

Kolekci hlavolamů a her,•	
organizaci soutěží a turnajů,•	
prezentátory.•	

Poznámky:

Naše kolekce zahrnuje široké spek-•	
trum her a hlavolamů, pro skupiny i 
jednotlivce (od 2 - 99 let),
hry s krátkým časem na vysvětlení      •	
a pochopení,
hry pravidelně doplňujeme o zajíma-•	
vé a mezi hráči oblíbené novinky.

Lovec světla
Otestujte si s kamarády, kdo má 
lepší postřeh. Zkuste během 30-ti 
sekund ulovit co nejvíce světel. 
Výborná party hra, kterou chce 
každý vyzkoušet!

Ceník:

1 ks - 2500,-/den,•	
2 ks - 4500,-/den. •	

Nabízíme:

2 ks lovce světla s obsluhou, •	
organizaci soutěží.•	

Poznámky:

Lovec světla zaručeně prověří váš •	
postřeh a soustředění,
cílem soutěžícího je chytit co nejvíce •	
světel, které se náhodně zapínají, 
tato aktivita je vhodným doplněním •	
herní zóny,
vhodné k propagaci a na promotion •	
akce.



Kompletně zajistíme:

Barvy a malíře,•	
vzorník.•	

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

Poznámky:

Facepainting je velice oblíbený do-•	
plňkový program na všech zábavných     
a firemních dnech,
účastníci se mohou malovat i navzá-•	
jem pod vedením malíře,
práce malíře vyžaduje krátké pauzy •	
během programu.

Ceník:

3000,-/den - 1 malíř,•	
5000,-/den - 2 malíři,•	
nebo 700,-/hod. za 1 malíře - minimál-•	
ně 3 hodiny. 

Poznámky:

Dočasné tetování je velice oblíbené •	
na hudebních festivalech, firemních 
večírcích, prezentačních akcích, na 
diskotékách, dětských dnech,
barvy na Airbrush tattoo jsou zdra-•	
votně nezávadné a dermatologicky 
testované.

Ceník:

4000,-/den - 1 malíř,•	
nebo 800,-/hod. za 1 malíře - minimál-•	
ně 3 hodiny.

Kompletně zajistíme:

Barvy a malíře,•	
katalog se šablonami.•	

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

Airbrush



Nabízíme:

Až 6 tanečních podložek,•	
projektor či LCD TV 81cm,•	
obsluhu.•	

Taneční podložky
Dance Dance Revolution – DDR 
Revoluční taneční hra, která 
pobaví všechny, kdo milují 
pohyb, hudbu a tanec.

Ceník:

1 ks - 3000,-/den,•	
2 ks - 5500,-/den,•	
3 ks - 8000,-/den,•	
4 ks - 10500,-/den.•	

Trampolíny

Poznámky:

Tato rytmická hra vznikla v Japonsku,•	
vyberete si skladbu, která se vám líbí, •	
zvolíte obtížnost a dále už „JEN“ sledu-
jete šipky na monitoru a tancujete,
vytančíte více bodů než váši soupeři?•	

Poznámky:

Trampolíny jsou výbornou aktrakcí na  •	
firemní programy a nesmí chybět na 
akcích s dětmi,
malé ratolesti se zabaví na dlouhou •	
dobu a rodiče mají čas věnovat se 
dalším aktivitám.

Kompletně zajistíme:

4 ks trampolíny o průměru 426 cm •	
včetně ochranných sítí,
bezpečnost a obsluhu.•	

Ceník:

2 ks - 4000,-/den,•	
3 ks - 5000,-/den,•	
4 ks - 6000,-/den,•	
5 ks - 7000,-/den, •	
6 ks - 8000,-/den,•	
nebo 1000,-/ks/hod.•	

Při skákání dosáhnete díky 
mnohokrát opakovaném stavu 
nulové gravitace spontánního 
prožívání radosti a opojení  z 
netradiční pohybové aktivity.



Kompletně zajistíme:

7 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. 
Aktivita, kterou musíte zkusit. 
Jestliže jste soupeřiví, hraví a 
máte rádi frisbee, pak diskgolf je 
ta pravá volba.

Ceník:

2 luky + terčovnice - 4000,-/den,•	
4 luky + 2 terčovnice - 6500,-/den,•	
foukačky - 2000,-/den,•	
cenu je možné dle dohody stanovit •	
také hodinově nebo pro menší počet 
osob.

Lukostřelba a foukačky

Poznámky:

Diskgolf je odvozen od klasického •	
golfu, tento sport vznikl v 70. letech 
v USA, je vhodný pro děti i dospělé, v 
Česku právě zažívá výrazný boom,
cílem je zahrát „jamku“ na co nejméně •	
hodů diskem.

Poznámky:

Lukostřelba je velmí oblíbená aktivita •	
u mužů, žen i dětí,
bezpečnost je u nás na prvním místě,•	
aktivita je výborným doplňkem na •	
většinu akcí.

Kompletně zajistíme:

až 6 luků  pro dospělé + 2 dětské,•	
4 terčovnice,•	
bezpečnostní sítě,•	
zkušené instruktory,•	
organizaci turnajů,•	
foukačky - 5 ks.•	

Ceník:

7000,-/den (organizace celodenního •	
programu - 7 košů, disky),
pronájem jiného počtu vybavení v •	
rámci firemních akcí - individuální 
kalkulace,
nebo 1000,-/ks/den - zapůjčení pro •	
akce typu dětský den (bez instrukto-
ra).

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.



Kompletně zajistíme:

2 ks trikke T6,•	
2 ks trikke T8,•	
chrániče a helmy,•	
instruktory.•	

Trikke
Ze Spojených států přichází nové 
vozítko pro fitness & fun jízdu, 
fenomén s názvem TRIKKE. 

Žádné odrážení  ... žádné šlapání 
...prostě jen Rock´n Roll!

Ceník:

8000,-/den,•	
cenu je možné dle dohody stanovit •	
také hodinově pro menší počet osob. 

Sumo

Poznámky:

Vhodné pro kratší či delší projížďky •	
nebo zábavné programy formou 
závodů,
určeno dětem i dospělým,•	
nutný pevný a rovný povrch.•	

Poznámky:

Při zápasech sumo se snažíte pře-•	
devším vyvést svého soupeře                    
z rovnováhy,
zažijete při tom spoustu zábavy a leg-•	
race, tak proč nevyzvat třeba vašeho 
šéfa,
nutný volný prostor min. 9x9m.•	

Kompletně zajistíme:

2 obleky sumo pro dospělé + 2 oble-•	
ky  dětské,
kruhové zápasiště 5 metrů v průměru,•	
obsluhu.•	

Ceník:

1 trikke - 2500,-/den,•	
2 trikke - 4500,-/den,•	
3 trikke - 6500,-/den,•	
4 trikke - 8000,-/den.•	

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:

Vlastní skákací hrad 5x6m.,•	
skákací hrady - malé i velké přes naše •	
partnery,
nafukovací skluzavky,•	
obsluhu.•	

Skákací hrady
Děti je prostě milují!

Poznámky:

Skákací hrady jsou atrakcí, která by •	
neměla chybět na žádné akci pro děti,
doporučujeme kombinovat s tram-•	
polínou,
je potřeba přívod el.  proudu.•	

Ceník:

6000,-/den (náš vlastní), •	
při poptávce více kusů stanovujeme •	
cenu individuálně dle požadavků 
klienta na typ hradu. 

Airsoftová střelnice
Airsoft je střelba z realisticky 
vyhlížejících zbraní do terčů. 
Střílí se malými bílými kuličkami. 
Aktivita vhodná nejen pro muže. 
Není nic jednodužšího než to 
vyzkoušet.

Ceník:

5000,-/den. •	

Kompletně zajistíme:

Mobilní airsoftovou střelnici, •	
zbraně,•	
terče,•	
vyškolený tým. •	

Poznámky:

Zajistíme vám repliky pravých zbraní, •	
se kterými můžete vyzkoušet vaši 
mušku,
nastřílíte více zásahů než vaši kolego-•	
vé? 



Kompletně zajistíme:

Kvalitní digitální autodráhu carrera,•	
uspořádání soutěže na žádost klienta,•	
obsluhu.•	

Autodráha
V každém z nás dříme malé hravé 
dítě. Závody na autodráze dodají 
vaší akci tu správnou atmosféru.

Ceník:

1 ks - 3000,-/den,•	
2 ks - 4000,-/den.•	

RC Modely

Poznámky:

Možnost jízdy až 4 auty současně,•	
rychlost a napětí ze závodu rozpálí •	
každého muže,
autodráhy jsou příjemným zpestřením •	
nejen firemních akcí,
rozměr autodráhy je 3,7 x1,9 metru. •	

Poznámky:

Model buggy v měřítku 1:16 s poho-•	
nem všech kol, 
úžasné jízdní vlastnosti - rychlost, •	
akcelerace,
nutný zdroj el. energie kvůli dobíjení •	
baterií.

Kompletně zajistíme:

2 ks RC modelů BRUSHLESS BUGGY,•	
závody a soutěže,•	
obsluhu.•	

Ceník:

4000,-/den - samotná autodráha •	
(umístění řeší klient - zem, pódium),
5000,-/den - autodráha + podstavec.•	

Jízda s těmito modely je zážitek   
a adrenalin.



Speciální programy

Ceník:

10 - 30 tis. dle délky programu a po-•	
čtu účastníků.

Zajistíme:

2-4 hodinový program,•	
školené instrukory.•	

Poznámky:

Speciální tématicky laděné programy •	
jsou vhodné především na firemní 
akce k posílení kolektivu, 
tyto programy se často stávají firemní •	
tradicí,
kreativitě se meze nekladou, •	
sladíme vaše představy, přání a •	
finanční možnosti.

Tématicky laděné programy jsou 
vždy vhodnou volbou:
     Hry bez hranic,
     Cesta kolem světa,
     Piráti,
     Božská párty,
     Agent,
     Geocaching.

Program vám vytvoříme na míru.

Podporují týmového ducha, 
komunikaci a kreativitu. Tyto 
aktivity jsou často využívány na 
speciálních programech, jako 
jsou např. Hry bez hranic.

Ceník:

Kalkulace se stanovuje dle požadavků •	
klienta.

Kompletně zajistíme:

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

Poznámky:

Připravené hry a soutěže zaručeně •	
pobaví všechny zúčastněné,
program je stanoven pro všechny •	
věkové kategorie,
akce organizujeme uvnitř, venku i na •	
malém prostoru.

In/outdoor aktivity



Zajistíme:

Fotografa,•	
na žádost připravíme šablonu s vašim •	
logem nebo textem,
mobilní fotolab - tisk fotografií přímo •	
na akci.

Fotograf a fotolab
Chcete mít vzpomínku přímo z 
akce, náš mobilní fotolab je vám 
k dispozici.

.

Ceník:

10000,-/den.•	

Mobilní fotoateliér

Poznámky:

Fotografie z akce jsou krásným dár-•	
kem i dobrý marketingový materiál,
detaily dělají nezapomenutelné akce •	
a možnost odnést si svou fotografii 
přímo z akce je jedním z nich.

Poznámky:

Je možné fotit na různá pozadí, včet-•	
ně pozadí vhodná k fotomontážím,
tuto aktivitu doporučujeme kombi-•	
novat s mobilním fotolabem, kdy vám 
fotografie ihned vytiskneme.

Zajistíme:

Fotografa,•	
vybavení fotoateliéru - stojany, světla, •	
pozadí, pozadí,
dle zájmu a dohody - kadeřníky, vizá-•	
žistky, rekvizity a dekorace ve vybrané 
tématice.

Ceník:

Fotograf 1 - 5 tis. /den (dle požadav-•	
ků),
mobilní fotolab 3000,-/den,•	
cena zahrnuje obsluhu a 200 ks foto-•	
grafií, každá další 10,-/ks.

Využijte šance udělat si krásné      
a tématické fotky s kolegy v práci 
nebo s vašimi klienty.



Zajistíme:

2 sady slackline,•	
obsluhu.•	

Slackline
Stoupnout si na lano a udržet se 
na něm není zrovna jednoduché, 
zkuste to také!

Poznámky:

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 upevnění je zapotřebí dvou pev-•	
ných bodů (stromy, sloupy, ...).

Ceník:

1 ks - 2000,-/den,•	
2 ks - 4000,-/den.•	

DJ a Karaoke
Mikrofon, obrazovka před vámi, 
váš hlas a publikum je vaše!
Zajistíme pro vás široký výběr 
muziky vhodný na svatby, oslavy, 
firemní večírky.

Nabízíme:

DJ a karaoke,•	
aparaturu,•	
světelnou hudba,•	
lasery,•	
mikrofony.•	

Ceník:

4 - 8 tis./den (dle požadavků).•	

Poznámky:

Hrajeme české a zahraniční hity •	
od roku 1970 až po žhavé novinky, 
současné diskotékové hity, country, 
swing, rock, dětské písničky,
disponujeme kvalitní zvukovou a svě-•	
telnou aparaturou přizpůsobitelnou 
od malých místností až po velké sály.



Ceník:

1 ks - 3000,-/den,•	
2 ks - 5000,-/den,•	
3 ks - 7000,-/den,•	
4 ks - 8500,-/den,•	
nebo 1000,-/ks/hod.•	

Bungee Running
Pomocí vlastní síly se soutěžící snaží 
překonat odpor gumového lana a 
dosáhnout na co největší počet met. 

Ceník:

2-5 tis./překážka,•	
cena se stanovuje dle náročnosti •	
překážek.

Lanové aktivity

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.

Poznámky:

Před akcí je potřeba provést průzkum •	
vhodného terénu pro výstavbu překá-
žek (stromy, sloupy, ...),
při stavění věže z přepravek zažijete •	
spoustu legrace - doporučujeme jako 
soutěž.

Zajistíme:

Stavění věže (z přepravek),•	
nízké lanové překlážky,•	
zkušené instruktory.•	

Kompletně zajistíme:

4 ks bungee running,•	
4 ks úvazků, •	
obsluhu,•	
organizaci soutěží.•	

Adrenalin pro děti i dospělé. 
Lanové překážky jsou vhodné 
pro rozvoj spolupráce, posílení 
kolektivu a komunikace.



Minigolf

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

Ceník:

4000,-/den.•	

Kompletně zajistíme:

Převleky klaunů,•	
modelování balonků,•	
materiál,•	
animátory.•	

Poznámky:

Naši animátoři se mohou pohybovat •	
mezi hosty vaší akce a nebo zabez-
pečit stanoviště s aktivním zapojením 
dětí.

Modelování balónků

Mobilní překážky vám umožní 
zahrát si minigolf na všech 
možných  místech - louka, 
kancelář, lední plocha, atp.

Ceník:

1 animátor - 3000,-/den,•	
2 animátoři - 5000,-/den.•	

Kompletně zajistíme:

Sadu 13 jamek + hole,•	
instruktora,•	
organizaci turnaje.•	

Poznámky:

Velice atraktivní aktivita pro všechny •	
věkové kategorie bez rozdílu pohlaví.



Nabízíme:

2 ks branky Kick-star,•	
obsluhu.•	

Kick-star
Elektronický fotbalová branka 
3v1, výborný doplněk na kulturní 
a sportovní akce.

Poznámky:

Můžete si zahrát fotbal, uspořádat •	
soutěž na přesnost nebo využít elek-
tronickou plachtu, která zaznamená 
každou vaši trefu,
soutěže pro 1-9 lidí,•	
elektronická plachta vyžaduje el. •	
proud 220V!

Ceník:

1 ks - 2500,-/den,•	
2 ks - 4000,-/den. •	

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

Plazmacar

Ceník:

1 ks - 1500,-/den,•	
2 ks - 2500,-/den,•	
3 ks - 3000,-/den,•	
4 ks - 3500,-/den.•	

Zajistíme:

4 káry různých barev,•	
obsluhu.•	

Poznámky:

Pohybováním volantu rozjedete vozít-•	
ko aniž byste se museli odrazit, 
nutný rovný pevný povrch, •	
doporučená plocha min 6x5 m.•	



Kompletně zajistíme:

2 ks waterbird,•	
instruktáž, •	
obsluhu.•	

Waterbird
Nový sport, který k nám dorazil z 
Ameriky. Velká zábava pro aktéry 
i diváky.

Ceník:

zorbovací koule - 2500,-/ks/den,•	
bazén 6x8m - 6000,-/den.•	

Aquazorbing

Poznámky:

K provozování je nutné molo a hloub-•	
ka min. 1,5 m,
v případě zájmu zajistíme závody a •	
soutěže.

Poznámky:

Podrobné informace a podmínky pro-•	
vozu vám rádi zašleme na vyžádání,
lze provozovat i na volných vodních •	
plochách,
nutný přívod vody a zdroj el. energie.•	

Kompletně zajistíme:

3 ks zorbovacích koulí,•	
bazén,•	
obsluhu.•	

Ceník:

1 ks - 4000,-/den,•	
2 ks - 7000,-/den.•	

Už jste někdy běhali na vodní 
hladině? S vodním zorbingem si 
to vyzkoušíte.  Pořádně se u toho 
zapotíte, ale užijete si maximální 
zábavu. 



Kompletně zajistíme:

Vybavení a zkušené instruktory.•	

Windsurfing
Postavte se na prkno a nechte 
se unášet silou větru po vodní 
hladině. Spojte pocity surfingu 
a jachtingu. Po zvládnutí této 
aktivity na sebe budete jistě 
pyšní.

Ceník:

Cena na dotaz (po upřesnění místa •	
akce, počtu účastníků a délky akce).

Stand up paddle

Poznámky:

Podrobné informace a podmínky pro-•	
vozu vám rádi zašleme na vyžádání.

Poznámky:

Podrobné informace a podmínky pro-•	
vozu vám rádi zašleme na vyžádání,
aktivita vhodná k soutěžím na vodě.•	

Kompletně zajistíme:

Kompletní vybavení,•	
obsluhu.•	

Ceník:

Cena na dotaz (po upřesnění místa •	
akce, počtu účastníků a délky akce).

Tento sport je starověká forma 
surfování. Umožní vám neobyčejný 
přehled nad vodní hladinou. 
Popularita SUP má svůj původ na 
Hawaiských ostrovech.



Ceník:

4000,-/den.•	

Aquaglide

Poznámky:

Ideální použití na vodní soutěže a hry,•	
vhodné kombinovat na programy •	
s waterbirdem a dalšímí vodními 
aktivitami.

Zajistíme:

Aquaglide,•	
instruktáž, •	
obsluhu.•	

Aquaglide  kombinuje vzrušení 
z windsurfingu, radost z jízdy na 
kajaku, možnost nechat se unášet 
větrem na plachetnici nebo nechat 
se tahat za člunem. 

Golf Simulátor

Ceník:

20-26 tis./den,•	
při vícedenních akcích a stálé spolu-•	
práci připravíme individuální kalkulaci,
cena zahrnuje dopravu, montáž, de-•	
montáž, vyškolenou obsluhu zajišťují-
cí bezproblémový provoz.

Uvolněte svou mysl a relaxujte při 
hře na golf simulátoru.

Zajistíme:

indoor (vnitřní) simulátor 5x6x3m,•	
outdoor (venkovní) simulátor 5x7m,•	
přívod el. energie,•	
obsluhu.•	

Poznámky:

GPS Golf Simulátor je simulátorem, •	
který slučuje dohromady všechny prv-
ky pro dokonalou simulaci golfu.



Kompletně zajistíme:

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

Laserová střelnice
Oblíbený střelecký simulátor v 
kombinaci s interaktivními hrami 
vám zajistí příjemný prožitek 
ze střelby v bezpečném a 
pohodlném prostředí. Kompletní 
systém LaserShot vyžaduje velmi 
málo místa.

Ceník:

1 ks - 6000,-/den,•	
2 ks - 11000,-/den,•	
3 ks - 16000,-/den,•	
4 ks - 21000,-/den,•	
více kusů na dotaz,•	
doprava 10 Kč/km.•	

Segway

Poznámky:

Elektronický střelecký simulátor pro •	
domácí i profesionální použití,
střelci střílí realistickými zbraněmi na •	
hry promítající se na velkou projekční 
plochu,
nutný min. prostor je 3x3 metry.•	

Poznámky:

Tuto aktivitu zvládnete za pár vteřin,•	
ovládání je velice jednoduché, pouze           •	
pomocí svého těžiště,
zatáčí se nakláněním řidítek,•	
vhodné na jízdy zručnosti nebo pro-•	
jížďky v terénu.

Zajistíme:

4 ks SEGWAY,•	
obsluhu.•	

Ceník:

8000,-/den. •	

Další skvělá věc, která stojí za 
vyzkoušení, vozítko s nečekanými 
možnostmi.



Kompletně zajistíme:

6 ks dvoumístných kol Sirenetta,•	
4 ks čtyřmístných kol Delfino.•	

Čtyřkola
Šlápněte do pedálů a projeďte se 
svými kamarády na netradičním 
vozítku. 

Ceník:

1 masér - 4000,-/den,•	
2 maséři - 7500,-/den,•	
více masérů - cena dle dohody.•	

Mobilní Masérna Na Dlani

Poznámky:

Cena dopravy čtyřkol na místo konání •	
akce je stanovena individuálně a je 
závislá na počtu objednaných kol a 
době trvání akce,
vozítka lze využít na soutěže, jízdy •	
zručnosti, relaxační jízdy, REKLAMU a 
promotion (možnost ochutnávek a 
samplováni).

Poznámky:

Masáže s hlubokým zážitekem v kaž-•	
dé fázi, dokonalým odpočinkem, mož-
ností se na chvíli zastavit a vypnout.  
Pocítíte velkou regeneraci fyzických 
i psychických sil, větší nadhled a 
optimismus.
www.masernanadlani.cz•	

Kompletně zajistíme:

Sportovní masáž,•	
relaxační masáž,•	
tandemovou masáž,•	
reiki masáž,•	
baňkování,•	
lávové kameny,•	
masárská show.•	

Ceník:

Sirenetta - 1200,-/ks/den,•	
Delfino - 1900,-/ks/den.•	

Nabízíme vám zcela originální 
druhy masáží a masérských služeb, 
se kterými se jinde nesetkáte. 
Vysoká kvalita, profesionální přístup, 
příjemná atmosféra, překvapivý 
účinek. 



Zajistíme:

Kouzelník Ondra - Mistr magie 2010,•	
klasická podiová vystoupení,•	
mikromagie,•	
manipulace.•	

Kouzelník
Nenechte si ujít  úžasné 
vystoupení Mistra magie 2010.

Poznámky:

Kouzelník Ondra je nositelem titulu •	
Mistr magie 2010,
jeho vystoupení jsou dokonalá,•	
úžasným zážitkem je mikromagie, kdy •	
vám Ondra kouzlí několik centimetrů 
před očima.

Ceník:

5 - 8 tis. dle typu a délky vystoupení.•	

Umělci, vystoupení, show
Moderátoři, zpěváci, klauni, 
taneční vystoupení, flatland - 
akrobacie na kole, pole dance 
- tanec na tyči, freestyleshow na 
bruslích a mnoho dalšího dle 
vašich potřeb a přání.

Ceník:

Individuální dle požadavků.•	

Zajistíme:

Umělce, •	
skupiny pro vystoupení,•	
techniku a vybavení,•	
vše podle vašich přání a potřeb.•	

Poznámky:

Vystoupení umělců doporučujeme •	
bookovat S PŘEDSTIHEM!



Ceník:

Kalkulace se stanovuje na míru dle •	
požadavků klienta a typu akce.

Paintball

Poznámky:

Paintball zlepšuje schopnosti týmové •	
spolupráce a učí hráče rychle se roz-
hodovat ve stresových situacích,
při paintballu je důležité, aby jste dů-•	
věřovali svým spoluhráčům a zároveň 
dělali všechno proto, aby oni věřili 
vám.

Kompletně zajistíme:

Kompletní vybavení - oblečení, zbra-•	
ně (Spyder, Tippman), masky, helmy,
vyškolený tým,•	
různé herní scénáře. •	

Hra plná adrenalinu, 
dobrodružství, kde není důležitá 
jen fyzická kondice, ale i 
schopnost rychle se rozhodovat 
a hlavně týmová práce. Super 
zábava pro všechny účastníky 
i diváky.

Kompletně zajistíme:

4 ks benzínové čtyřkolky - automaty,•	
helmy a obsluhu, •	
pro větší skupiny zajistíme na přání •	
více čtyřkolek,
obsluhu.•	

Poznámky:

V ceně je benzín i povinné helmy,•	
ovládání 4kolek je jednoduché •	
(jednodušší než ovládání terénního 
motocyklu) a dá se na nich perfektně 
vyřádit.

Čtyřkolky

Ceník:

1 čtyřkolka - 6500,-/den,•	
2 čtyřkolky - 11000,-/den,•	
3 čtyřkolky - 13500,-/den,•	
4 čtyřkolky - 16000,-/den,•	
1000,-/ks příplatek za každou další •	
hodinu,
doprava 12 kč/km.•	

Jsou bezesporu zpěstřením          
a adrenalinem v letní i zimní 
sezóně. Prohánět se na 4kolkách 
je zážitek, který byste si neměli 
nechat ujít.



Kompletně zajistíme:

Mobilní lezeckou stěnu 5,5 m            •	
vysokou,
lana, sedáky, •	
zkušené instruktory.•	

Lezecká stěna
Jedná se o mobilní lezeckou 
stěnu, která je vhodná pro 
začátečníky, seznámení se
s lezením a uvazováním.

Poznámky:

Klienty naučíme základní pohyby a •	
techniku lezení na umělé stěně,
doba stavění cca 2 hodiny.•	

Ceník:

Jednostěna (5 hodin) - 13000,-•	
doprava 12kč/km. •	

Vodní fotbal
Atraktivní hra do horkých letních 
dnů.

Poznámky:

Osvědčená zábava pro děti i dospělé,        •	
kapacita 6 - 14 dětí, dospělých,•	
nutný přívod el. energie 220V po •	
celou dobu akce,
nutnost umístění na rovném travna-•	
tém povrchu (louka, hřiště).                                                          

Zajistíme:

Nafukovací hříště 10x23m,•	
obsluhu.•	

Ceník:

12000,-/den.•	



Zajistíme:

Elektrického rodeo býka,•	
obsluhu.•	

Rodeo býk
Udržíte se v sedle déle než váš 
kolega?

Poznámky:

Rozměr kompletu je 6m x 5m..•	
nutný přívod el. proudu,•	
nosnost 90kg.•	         

Ceník:

8000,-/den. •	


