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HERNÍ ZÓNA pro všední i nevšední „párty“ 

Hledáte doprovodný program na Vaši akci?  
Potřebujete nějakou atrakci a nevíte jakou a kde hledat? 

 

 

 
- Na míru 

- Na přání  

- Na klíč                
        

Teambuilding 
Teamspirit 

Zábavné firemní akce 
Sportovní turnaje 
Dětská produkce 

Speciální akce 

NAŠE VLASTNÍ AKTIVITY 

1. Bludiště A – šikmý labyrint 

2. Cvrček 

3. Elektrický skateboard 

4. Hod na cíl Ring toss Original 

5. Holandský biliard                               

6. Indo board – balanční deska 

7. Jenga velká 

8. Kick Star 

9. Kroket 

10.Kubb 

11.Kulling 

12.Kuželky Molkky           

13.Mikádo obří zahradní 

14.Nintendo Wii 

15.Paletino 

16.Pétanque 

17.Poker 

18.Skákací boty - 7leagueBoot 

19.Skákací hrad - Cowboy 

20.Spin Ladder 

21.Stolní fotbálek 

22.Stolní Stiga hokej 

23.Stolní, společenské hry + Smart 

Games 

24.Sony PS3 

25.Šipky 

26.Taneční simulátor – podložky 

27.Tangram 

28.Trampolína 

29.Trikke 

30.Weykick, fotbal, hokej, tenis
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Bludiště A – Šikmý labyrint 

 pro 1 až 4 hráče, úkolem je taháním za provázky projet jednu z  

možných tras, aniž by vám kulička spadla do otvorů, které jsou 

součástí dráhy. Hra podporující komunikaci mezi spoluhráči, ale také 

soustředění a koordinaci těla. 

Využití - soutěže, relax, podpora komunikace a spolupráce 

Cvrček 
 Hra pro 2 hráče (2 týmy) – cílem hry je shodit co nejvíce kuželek 

„káčou“ – hrací plocha je nakloněná, pro vyšší náročnost 

Využití: turnaje, soutěže, zábava 

 

ELEKTRICKÝ SKATEBOARD  
Elektrický skateboard je vynikající dopravní prostředek nejen do města - lepší než kolo či 

koloběžka a dá se s ním užít mnoho zábavy a adrenalinu. Jeho výhody spočívají v tom, že 

se člověk nemusí odrážet, zároveň je to jeden z nejrychlejších dopravních prostředků a 
navíc s ním nemusíte řešit problémy s parkováním. Elektrické skateboardy jsou také 100% 

ekologické a šetrné k životnímu prostředí a nejsou omezeny žádnou věkovou hranicí (14 - 

x let). 

   
 

Hod na cíl Ring toss Original 

 Pro libovolný počet hráčů. Kříž, na který se hází kroužky, je 

vyroben z kaučukovníkového dřeva a kroužky jsou kombinací 

provazu a dřeva. Cílem hry je naházet co nejvíce bodů.  

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

 

Holandský biliard 

 Hra pro 1 hráče. Vysoce chytlavá hra, ve které se hráči snaží 

překonat výkony soupeřů i vlastní rekordy. Principem hry je získat co 

nejvíce bodů puky, které trefujete do 4 slotů (otvorů). 

Využití • turnaje, soutěže, relax, soustředění a taktika 
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Indo board – balanční deska 

Pro 1 hráče. Ať už jste profesionální sportovec nebo si jen chcete 

zlepšit kondici, Trickboard nabízí:  

 trénink rovnováhy, rozvoj periferní nervové soustavy a 

zlepšení motorických dovedností 

 celkové posílení veškerého pohybového svalstva - zejména 

pak hloubkových břišních a zádových svalů 

 možnost cvičení na minimálním prostoru v interiéru i venku 
na čerstvém vzduchu - snadno se přenáší 

 nepřeberné množství cviků a triků 

Využití • turnaje, soutěže, relax, soustředění, balanc, sport 

 

Jenga velká 

 Pro libovolný počet hráčů. Hráči se při hře střídají a snaží se 

odebíráním kostek a pokládáním do horních pater postavit co největší 

věž, aniž by spadla. 

Využití • zábava, soutěže, rozvoj trpělivosti a komunikace 

Kick Star 

 Hra pro libovolný počet hráčů, soutěže pro 1-9 lidí.  Branka 3v1 

poskytuje několik způsobů využití, můžete si zahrát fotbal, uspořádat 

soutěž na přesnost nebo využít elektronickou plachtu, která 

zaznamená každou vaši trefu,  elektronická plachta vyžaduje el. proud 

220V! 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

Kroket 

Hra pro libovolný počet hráčů. Kroket je hra a sport, ve kterém se na 

travnatém hřišti (kurtu) holí podobnou dřevěné palici údery 

posouvají koule skrz branky k cílovému kolíku. 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 
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Kubb Viking Original, červený král 

 Hra pro 2 – 12 hráčů. Kubb je tradiční švédská venkovní 

společenská hra pro dva týmy, které hrají proti sobě. Pravidla hry 

jsou velmi jednoduchá a může ji hrát každý. Hra je vyrobena z 

kvalitního kaučukovníkového dřeva a je dodávána z taškou, pro 

snadný přenos. Král má v této variantě hry hlavu nabarvenou na 

červeno.  

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

 

Kuželky Mölkky - Dřevěné kuželky 

Hra pro 2 a více hráčů. Mölkky je originální venkovní hra podobná 

úspěšným petanque. Zde budete muset pomocí dřevěného kolíku 
bořit ostatní kolíky s různými čísly, které budu označovat získané 

body. Ideální doplněk letní grilovací párty. 

 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

 

Kulling 

 Hra pro 2 hráče (2 týmy) – cílem hry je dopravit puky do středu 

vymezeného terče.  

Využití: turnaje, soutěže, zábava 

 

Mikádo – obří zahradní 

 Hra pro 2 a více hráčů (2 týmy) – cílem hry je vytáhnout co 

nejvíce mikádo tyčinek, aniž byste pohnuly s ostatními. Stačí Vám 

ke hře pouze zručnost a můžete soupeřit. Obří mikádo obsahuje 

41 dřevěných tyčinek. Obří mikádo můžete hrát třeba i na 

zahradě. Rozměr dřívek: 50 x 0,5 cm 

Využití: turnaje, soutěže, zábava 
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Nintendo Wii 

 Počet hráčů, dle vybrané hry. Konzole Nintendo Wii, včetně Wii 

Fit. Soutěže, které jistě pobaví, sportovní disciplíny (tenis, golf, 

bowling, box, lukostřelba..), taneční hra a zábavné party hry, díky 

bezdrátovému Wii Remote ovladači není nutné studovaní obsáhlého 

manuálu - stačí pouze uchopit ovladač, zaujmout pozici před 

obrazovkou a vydat se sbírat medaile na některé sportovní kolbiště, 

samozřejmě tak nemusí činit hráč sám společnost mu mohou 

obstarat až tři další spolu/proti hráči. Firemní akce, párty. Nutný el.220V/16A + monitor, 

NTB, LCD nebo projektor - umístění v interiéru. 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

Paletino 

 Hra určená pro 2 hráče (příp.2 týmy o dvou hráčích). Cílem hry je dosáhnout 

předem určeného počtu bodů (300, 500, 1000). Hráči na přeskáčku posílají puky 

do hracího pole, záleží na zvolené taktice, zda sbírají body vlastní nebo „škodí“ 

soupeři.   

Využití: turnaje, soutěže, zábava 

 

Pétanque 

  Hra pro libovolný počet hráčů. 

Pétanque je francouzská společenská hra pro dvě 1–3 členná 

družstva (nebo dle domluvy), které se snaží umístit koule co 

nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry 

je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky 

vyžaduje pravidelný trénink. Výraznou předností tohoto sportu je 

to, že ho může hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s dětmi, i tělesně postižení se 

mohou zúčastňovat všech turnajů) a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný). 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 
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Poker 

 Hra pro 2-10 hráčů. Poker je karetní hra pro 2 až 10 hráčů. Poker se 

vyvinul v USA, kde ve 20. století získal svoji konečnou podobu. Základní 

typ pokeru je draw poker, od kterého je odvozena řada nejrůznějších 

variant. Dnes je nehranější variantou Texas Hold'em No Limit. Hraje se s 

francouzskými kartami (52 listů – kříže, káry, srdce a piky). Cílem hry je 

vybudovat jednu z mnoha herních kombinací. Ty rozhodují o ztrátě či zisku. Ve hře však 

nerozhoduje pouze kvalita kombinace listů, které má hráč v ruce. Rozhoduje také taktika, 

tzv. blufování, předstíraná sebejistota. 

Využití • turnaje, soutěže, zábava, podpora kreativity a představivosti 

 

ZASTŘEŠENÝ SKÁKACÍ HRAD COWBOY 

 Nafukovací skákací hrad COWBOY je jednoduché, snadné nafukovalo. Děti se v něm 

mohou vyskákat do sytosti a budou nadšené – neměl by chybět na žádné dětské akci. 

Atrakce pro děti ve věku 3 až 12 let. Maximálně 10 dětí na atrakci. Rozměry: 4 x 5 x 5m 

+ el.220v. 

  

 

Sony PS4 + Ferrari Wireless GT Cockpit 430 Scuderia 

Editon 

 Hra pro libovolný počet hráčů, dle vybrané hry. Konzole PS3, 

včetně ovladačů a her. Velmi zábavné je i pouhé pozorování 

hráče. Firemní akce, párty. Nutný el.220V/16A + monitor, NTB, 

LCD nebo projektor - umístění v interiéru. K dispozici také 

závodní Ferrari Wireless GT Cockpit), ideální na hraní 

automobilových her (simulátor F1, apod.), obsluha 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 
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Spin Ladder 

 Tato hra je určena pro 2 - 3 hráče nebo týmy. Hra Spin Ladder je 

vyrobena z kvalitního kaučukovníkového dřeva, které je navíc ošetřeno 

lakem, aby hra dlouho vydržela. Cílem hry je hodit koule spojené 

provázkem na žebřík tak, aby se kolem něj ovinuly a zůstaly viset.  

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

Stolní fotbálek  

 Hra pro 2-4 hráče. Velmi využívaná rekreační i komerční hra. Stolní 

fotbal je výborný firemní akce, do škol, ale i pro chaty, chalupy a 

klubovny nebo třeba do domácností. Stolní fotbal Vám poskytne 

spoustu zábavy i vzrušení ze hry. Hra stolní fotbal je určená pro 

všechny věkové kategorie. 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

 

Stolní, karetní a společenské hry + Smart games 

 Počet hráčů, dle vybrané hry  

 Zažijte vzrušení z „běžných“ her při nevšedních večerech. Kontaktujte nás a my Vám 

sestavíme optimální kombinaci pro Vaši akci. Lze vybírat např. z karetních her (mariáš, 

žolíky, 6bere, UNO, atd.) nebo další deskové a jiné společenské hry (Activity, Člověče 

nezlob se, Mejdan, Život, Gift, apod.). 

Využití • turnaje, soutěže, zábava, podpora kreativity a představivosti 

 Novinkou jsou tzv. Smart games – na první pohled jednoduché stolní hry, které 

však dokážou potrápit nejen dětský mozek a jsou doslova nakažlivé. (například Schody, 

AntiVirus, IQ Puzzle, Tučňáci na ledu a mnoho dalších) 
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Stolní Stiga hokej 

 Hra pro 2-4 hráče. Stiga hokej, stejně jako klasický lední hokej, 

kde proti sobě hrají dva týmy, které se snaží dostat puk do branky 

soupeře, je i tento stolní hokej velmi dynamická a zábavná hra. Na 

rozdíl od ledního hokeje je však stolní hokej Stiga opravdu hra "pro 

každého". V současnosti lze bez nadsázky říci, že se stolní hokej 

značky Stiga stal synonymem pro stolní hokeje vůbec.  

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

 

Šipky 

 Hra pro 2-4 hráče. Šipky jsou zároveň sport, sportovní náčiní, ale 

i zábavná hra, při které se házejí šipky na terč. Šipky patří do 

kategorie přesnostních sportů. V šipkách existuje více variant her, 

nejznámější a nejvíce hrané jsou 501 (301, 701 a další odvozené 

varianty), Cricket a High Score. Při každé hře se hráči (2 a více) střídají 

u terče v tzv. kolech, a odhazují své 3 šipky dokud některý z hráčů 

nesplní podmínky hry a nevyhraje. Jedné hře se říká též "leg". Utkání 

se skládá z předem určeného počtu legů nebo setů (skládající se z legů). 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

 

Taneční simulátor - podložky  

 Hra pro 1-2 hráče. Účastníci soutěží mezi sebou v tanečních 

hrách. Na projekčním plátně se před Vámi nachází 4 statické šipky, 

které blikají do rytmu skladby. Po chvíli se na obrazovce začnou 

objevovat další šipky, které představují "taneční kroky" a podle 

kterých tančíte. Firemní akce, párty. Nutný el.220V/16A + monitor, 

NTB, LCD nebo projektor - umístění v interiéru  

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

Tangram 

 Hra pro 1 hráče nebo tým, hra podporující představivost a 

trpělivost. Úkolem je složit ze všech dílků různé obrazce. 

Využití • soutěže, logika 
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TRAMPOLÍNA  

Různé druhy, podle požadavků. Nejčastěji plocha o průměru 4 – 5 m, výška 1 m. Instalace 

na jakýkoliv povrch. Vhodné pro děti i dospělé. Atrakce je určena v daný okamžik pouze 

pro jednu osobu a to z bezpečnostního hlediska.   

    

TRIKKE  

TRIKKE je novodobá tříkolka, která slučuje to nejlepší z populárních vozítek v jeden skvělý 

dopravní prostředek, zcela unikátní tvarem, funkčností a zážitkem z jízdy. Patentovaná 

technologie umožňuje pohánět TRIKKE bez šlapání, odstrkávání, či tlačení, pouhým 
kolébáním ze strany na stranu.  

    

Weykick 

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 pusťte se do hraní! 

 Hra pro 2 - 6 hráčů, až 10 stolů pro hru (fotbal a hokej), pomocí magnetů pod herním 

stolem ovládáte figurky, se kterými hrajete fotbal či hokej. 

Využití • turnaje, soutěže, zábava 

 

Pozn.: všechny herní varianty, lze zapůjčit bez obsluhy a dopravy nebo ve variantě 

s obsluhou a dopravou. Cena obsluhy je dle délky, charakteru a místa akce. 

Nabízíme unikátní slevový a věrnostní program, který Vám přinese velkou část 

vynaložených financí zpět.   

NENAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI? PAK NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT. 

JSME SPECIALISTÉ NA FIREMNÍ AKCE. 
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