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B)  volnočasové aktivity

a)  outdoorové výlety

C)  ostatní

HoroleZeCtví / výuka

1 instruktor na 2 klienty
lezecké terény:
Škrovád – Chrudim, Vrchovina
zapůjčení výbavy: sedací úvazek, 
helma, jistící prostředky

… dovezeme Vás na cvičné přírodní skalní
útvary, kde se seznámíte se základy
horolezectví. Po secvičení všech nutných
technik zdoláte několik lezeckých cest různé
obtížnosti. Samozřejmostí je i výuka 
a realizace slanování…

HorskÁ kola

1 instruktor na skupinu
Orlické hory
zapůjčení kol

… autem Vás vyvezeme na hřebenovou
cestu Orlických hor. Vlnící hřebenová stezka
je lemována pozůstatkem vojenského
opevnění. Některé pevnosti lze navštívit
s odbornou prohlídkou. Na závěr Vás čeká
několikametrový sjezd z hřebene, pro
odvážné po 3 km dlouhé sjezdovce…

kitinG / výuka

1 instruktor na 3 klienty
Orlické Hory
zapůjčení výbavy: padák, helma

… stále populárnější létání na padáku.
V zimním období pomocí lyží či snowboardu,
v letním období pomocí vodního prkna či
kolečkového prkna. Součástí je dokonalý
výcvik ovládání draku na suchu…

HoroleZeCkÁ vĚŽ

3 instruktoři
vnitřní i venkovní prostory
stěnu lze postavit témeř
na každém povrchu
(asfalt, trávník, parkety),
po demontáži nezůstane
poškozený povrch,
celodenní produkce

…tato stěna má široké využití a mohou na ni
současně zdolávat 3 účastníci různé náročné lezecké 
úkoly. Lezecká věž se skládá ze 3 částí:

Horolezecká stěna
Výška 5,5 m, šírka 3m, využívá se na lezení s horním 
jištěním. Na stěně jsou cesty různé obtížnosti pro 
všechny věkové kategorie.

Boulderingová stěna
Výška 3m, délka 3m, využívá se pro trénink lezecké 
techniky a zdolávání velmi těžkých cest, účastník se 
pohybuje v bezpečné výšce bez jištení

Provazová stěna
Výška 3m, délka 3 m, využívá se pro zdolávání 
různých lanových překážek…
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cestovní a sportovní agentura

a) Outdoorové výlety 

HOROLEZECTVÍ 

výuka 
1 instruktor na 2 klienty 
lezecké terény: 
Škrovád – Chrudim 
Vrchovina 
zapůjčení výbavy: 
sedací úvazek, helma, 
jistící prostředky 

…dovezeme Vás na cvičné přírodní skalní 
útvary, kde se seznámíte se základy 
horolezectví. Po secvičení všech nutných 
technik zdoláte několik lezeckých cest různé 
obtížnosti. Samozřejmostí je i výuka a 
realizace slaňování …

HORSKÁ KOLA 
 
1 instruktor na skupinu 
Orlické hory 
zapůjčení kol 

… autem Vás vyvezeme na hřebenovou 
cestu Orlických hor. Vlnící hřebenová stezka 
je lemována pozůstatkem vojenského 
opevnění. Některé pevnosti lez navštívit 
s odbornou prohlídkou. Na závěr Vás čeká 
několikametrový sjezd z hřebene, pro 
odvážné po 3 km dlouhé sjezdovce…

KITING 

výuka 
 
1 instruktor na 3 klienty 
Orlické Hory 
zapůjčení výbavy: 
padák, helma 

… stále populárnější létání na padáku. 
V zimním období pomocí lyží či snowboardu, 
v letní období pomocí vodního prkna či 
kolečkového prkna. Součástí je dokonalý 
výcvik ovládání draku na suchu…

b) Nabídka aktivit 

HOROLEZECKÁ VĚŽ 

3 instruktoři 
vnitřní i venkovní prostory  
stěnu lze postavit téměř

na každém povrchu 
(asfalt, trávník, parkety), 
po demontáži nezůstane 
poškozený povrch 
celodenní produkce 
 

…tato stěna má široké využití a mohou na ni 
současně zdolávat 3 účastníci různě
náročné lezecké úkoly. Lezecká věž se 
skládá z 3 částí: 
Horolezecká stěna 
Výška 5,5 m, šířka 3m, využívá se na lezení 
s horním jištěním. Na stěně jsou cesty různé 
obtížnosti pro všechny věkové kategorie. 
Boulderingová stěna 
Výška 3m, délka 3m, využívá se pro trénink 
lezecké techniky a zdolávání velmi těžkých 
cest, účastník se pohybuje v bezpečné 
výšce bez jištění 
Provazová stěna 
Výška 3m, délka 3 m, využívá se pro 
zdolávání různých lanových překážek…
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B)  volnočasové aktivity

a)  outdoorové výlety

C)  ostatní

indiÁnské Foukačky

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce
nutnost zabezpečení prostoru
2 foukačky, 2 terče

… speciálními foukačkami s profesionálními
šipkami budete trefovat sestavené terče. Na
10 m lze úspěšně mířit, dostřel až 30 m…

vrHÁní HvĚZdiC

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce
nutnost zabezpečení prostoru
10 hvězdic, 1 terč

… vrhání speciálních nožů na cíl je stará
indiánská dovednost. Na cíli máte
znázorněno více postav a úkolem je
zasáhnout svého “nepřítele” na dřevěné
desce…

ŠerM na klÁdĚ

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce
zapůjčení helem

… pomocí speciálního kopí se budete snažit
shodit svého protihráče z pevné klády.
Veškeré údery kladou jsou bezbolestné 
a dopad z klády je naprosto bezpečný…

arMWrestlinG

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce

… pověstné přetahování “pákou” je odvěké
vzrušující soupeření. Na speciálních stolech
si můžou své síly poměřit nejenom statní
sportovci, ale i dámy a děti různého věku…

kruHový HlavolaM

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce

… postupným nakláněním kruhového
bludiště se budete snažit umístit všechny
koule do označené střední části bludiště…

kruHové BludiŠtĚ

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce

… vzájemnou souhrou pri naklánění obří
kruhové desky umístíte barevné kuličky do
příslušných barevných otvorů…

   PROGRAM NA ZAKÁZKU 
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cestovní a sportovní agentura
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… vrhání speciálních nožů na cíl je stará 
indiánská dovednost. Na cíli máte 
znázorněno více postav a úkolem je 
zasáhnout svého "nepřítele" na dřevěné 
desce…. 

ŠERM NA KLÁDĚ 

 
1 instruktor na skupinu 
vnitřní i venkovní 
celodenní produkce 
zapůjčení helem 

… pomocí speciálního kopí se budete snažit 
shodit svého protihráče z pevné klády. 
Veškeré údery kládou jsou bezbolestné a 
dopad z klády je naprosto bezpečný. …

ARMWRESTLIG 
 
1 instruktor na skupinu 
vnitřní i venkovní 
celodenní produkce 

… pověstné přetahování "pákou" je odvěké 
vzrušující soupeření. Na speciálních stolech 
si můžou své síly poměřit nejenom statní 
sportovci, ale i dámy a děti různého věku…. 

KRUHOVÝ 

HLAVOLAM 

1 instruktor na skupinu 
vnitřní i venkovní 
celodenní produkce 

… postupným nakláněním kruhového 
bludiště se budete snažit umístit všechny 
koule do označené střední části bludiště…. 

KRUHOVÉ BLUDIŠTĚ 

 
1 instruktor na skupinu 
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B)  volnočasové aktivity

a)  outdoorové výlety

C)  ostatní

deskový HlavolaM

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce

… každý si vzpomene na oblíbený kapesní
hlavolam. Ve větší podobě se ovšem zdá být
dosti obtížnější. Ideální problém pro
skupinové soutěžení…

deskové BludiŠtĚ

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce

… ve dvojicích či čtveřicích různým
nakláněním bludiště se budete snažit dostat
kuličku přes nástrahy deskového bludiště.
Každému se opět bude měřit soutěžní čas
za projetí celého bludiště…

loGiCké HÁdanky

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce

… logické slovní hádanky prověří Váš důvtip.
Vetšinou záleží na nejmenší maličkosti, která
Vás dovede k zdárnému rozluštění
hádanky…

tanGraM – čínský HlavolaM

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce

… předepsaný obrazec. Každý díl musí být 
v obrazci uplatněn a nesmí se opakovat. 
K dispozici máte celkem 25 obrázků různé
obtížnosti…

ProtaHovadlo

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce
elekt. přípojka

… budete se snažit protáhnout bez
sebemenšího dotyku malé očko zakřiveným
drátem. Každý dotyk bezprostředně ohlásí
zvonek a můžete začínat znovu…

oBŘí doMino

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní

… napínavá vzrušující hra ve větším
provedení zaujme všechny účastníky…
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předepsaný obrazec. Každý díl musí být v 
obrazci uplatněn a nesmí se opakovat. K 
dispozici máte celkem 25 obrázků různé 
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… každý si vzpomene na oblíbený kapesní 
hlavolam. Ve větší podobě se ovšem zdá být 
dosti obtížnější. Ideální problém pro 
skupinové soutěžení…

DESKOVÉ BLUDIŠTĚ 

 
1 instruktor na skupinu 
vnitřní i venkovní 
celodenní produkce 

… ve dvojicích či čtveřicích různým 
nakláněním bludiště se budete snažit dostat 
kuličku přes nástrahy deskového bludiště. 
Každému se opět bude měřit soutěžní čas 
za projetí celého bludiště…. 

LOGICKÉ  

HÁDANKY 

 
1 instruktor na skupinu 
vnitřní i venkovní 
celodenní produkce 

… logické slovní hádanky prověří Váš důvtip. 
Většinou záleží na nejmenší maličkosti, která 
Vás dovede k zdárnému rozluštění 
hádanky…. 

TANGRAM 
ČÍNSKÝ HLAVOLAM 

 
1 instruktor na skupinu 
vnitřní i venkovní 
celodenní produkce 

… ze 7 dílů se budete snažit složit 
předepsaný obrazec. Každý díl musí být v 
obrazci uplatněn a nesmí se opakovat. K 
dispozici máte celkem 25 obrázků různé 
obtížnosti…. 

PROTAHOVADLO 

1 instruktor na skupinu 
vnitřní i venkovní 
celodenní produkce 
elekt. přípojka 

… budete se snažit protáhnout bez 
sebemenšího dotyku malé očko zakřiveným 
drátem. Každý dotyk bezprostředně ohlásí 
zvonek a můžete začínat znovu…. 

OBŘÍ DOMINO 

 
1 instruktor na skupinu 
vnitřní i venkovní 
 

… napínavá vzrušující hra ve větším 
provedení zaujme všechny účastníky …

   PROGRAM NA ZAKÁZKU 
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B)  volnočasové aktivity

a)  outdoorové výlety

C)  ostatní

stavĚní veŽe

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní

… sestavit co nejvyšší věž z jednotných dílů
je stavitelské umění. V případě, že jednotlivé
díly vytahujete z již postavené části věže se
úkol mění v napínavou zábavu zaměřenou
na trpělivost, cit a pevnou ruku…

MiniBike

1 instruktor na 1 minibike
vnitřní i venkovní
celodenní produkce
celkem 4 ks

… můžete závodit s Vašimi kolegy na
připravené dráze nebo se vydat na projíždku
na miniaturních závodních speciálech…

skÁkaCí Hrad

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce
elekt. přípojka

…pro nejmladší účastníky postavíme dětské
skákací hřiště v podobě pohádkového hradu.
Tato aktivita nikdy nezklame nejmenší
účastníky každé akce…

oBŘí skluZavka

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce
elekt. přípojka

…další varianta nafukovací atrakce pro
nejmenší účastníky. Tentokrát s klouzající
rampou, žebříkem a bezpečným dojezdem…

sPiderMan

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce
elekt. přípojka

… speciální oblek (pro každou postavu),
lepící stěna a bezpečné doskočiště…

suPer suMo

1 instruktor na skupinu
vnitřní i venkovní
celodenní produkce

… v obřím bezpečném obleku se dle pravidel
suma budete pokoušet pokořit svého
protivníka. Pokud nebudete mít svého
vyzyvatele, ochotně se Vám do ringu postaví
obsluhující instruktor…

   PROGRAM NA ZAKÁZKU 
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suma budete pokoušet pokořit svého 
protivníka. Pokud nebudete mít svého 
vyzyvatele, ochotně se Vám do ringu postaví 
obsluhující instruktor…
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B)  volnočasové aktivity

a)  outdoorové výlety

C)  ostatní

MoBilní kasino

Dle dohody

… francouzská ruleta, americká ruleta, black
jack, texas holden poker, karibský poker,
plátýnko, craps, kostky, kupičky, oko,
protahovadlo, automobilové závody, karetní
triky.

   PROGRAM NA ZAKÁZKU 
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cestovní a sportovní agentura

MOBILNÍ KASINO 
 
Dle dohody 

… francouzská ruleta, americká ruleta, black 
jack, texas holden poker, karibský poker, 
plátýnko, craps, kostky, kupičky, oko, 
protahovadlo, automobilové závody, karetní 
triky. 

Uvedený program je pracovní verze. Nebráníme se jakýmkoliv Vašim připomínkám a 
operativně Vám dodáme upravené verze programu

1. OCHUTNÁVKA KÁVY

2.  ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍNA

3. OCHUTNÁVKA DESTILÁTŮ

4. OCHUTNÁVKA KOKTEJLŮ
BARMANSKÁ SHOW


