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Úvod
Kde si můžete Balíčky zážitků koupit?

Chcete své volné chvíle prožít zajímavě, oddychnout si a ještě
přitom něco zažít nebo se něco nového naučit? Vyzkoušejte
naše Balíčky zážitků! Chcete-li zažít něco neobvyklého, něco,
na co nezapomenete, určitě si z naší pestré nabídky vyberete.

Zakoupit si je můžete na stránkách www.balickyzazitku.cz
a v síti vybraných informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, později i v síti dalších provizních
prodejců. Při zakoupení balíčku obdržíte zážitkový kupon, ve
kterém naleznete potřebné informace k jeho čerpání.

Dát si rande v noci s Radegastem, prosvištět lesy na kole či
na lyžích, spustit se ze skokanského můstku na laně, proletět
se v motokáře na dráze nebo s padákem vzduchem ve dvou,
rozvířit si krev v žilách při jízdě truck speciálem nebo na terénní čtyřkolce, zaskotačit si na skákacích botách, trampolíně
nebo třeba na laně, nechat svištět šípy nebo značkovací kuličky, naučit se elegantně šermovat kordem i tenisovou raketou,
ponořit se hluboko do ticha studených vod nebo pozorovat
veselý cvrkot řeky na kánoi a raftu, polaskat chuťové pohárky
vínem a zjistit, které pivo je správně hořké, tančit a zpívat jako
o život, ať už s orientální tanečnicí nebo v nahrávacím studiu,
sfárat do dolu či se proletět nad krajinou, osedlat bujného oře
nebo terénní koloběžku, a pak se po všem tom rozruchu oddat dokonalému uvolnění a kompletně se proměnit. No kde
tohle můžete?

Jak si můžete Balíček zážitků koupit?

Balíček zážitků si můžete koupit ve dvou režimech, a to „otevřený“ nebo „rezervovaný“. Pokud si Balíček zážitků koupíte
v režimu „otevřený“, musíte ještě před jeho čerpáním provést
rezervaci v Cestovní agentuře Valašského království na telefonním čísle +420 571 655 196 nebo +420 774 668 011 popř.
e-mailem: balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz.
Není-li u zážitkového kuponu uvedeno jinak, platí jeden rok
od data prodeje.

Jak čerpat váš Balíček zážitků?

Po rezervaci a zaplacení vašeho Balíčku zážitků vám budou
poskytnuty všechny informace potřebné k jeho čerpání – zejména místo a přesný čas.

Balíček zážitků je ideální dárek pro někoho, na kom vám záleží. S balíčky zážitků si můžete splnit svůj sen…

balíček zážitků
Valašského království

Tento projekt
je spolufinancován
Evropskou unií
a Zlínským krajem.

Objevujte Valašské království a vyp

Zážitky v novém balení

Naše Balíčky zážitků mají nový kabát. Nyní je od nás můžete
získat v opravdu dárkovém balení.

--

ravte se do Švestkozemě�
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Auto-moto

Adrenalin

Auto-moto

Adrenalin

Horem dolem na čtyřkolce

Extrem truck trial

Kód balíčku: 1 osoba AKT 131 299
2 osoby AKT 132 300
3 osoby AKT 133 301
4 osoby AKT 134 302

Kód balíčku: 1 osoba AKT 113 270
Dopřejte si
nezapomenutelnou jízdu
truck trialovým
speciálem Tatra
813 8×8 řízeným
zkušeným pilotem na náročné
trati ostravského
polygonu.

Zdolejte zdánlivě nezdolatelné na čtyřkolce, užijte si krev
tuhnoucí v žilách a nekončící
dávky adrenalinu na ostravském polygonu. Jediné co vám
chybí k uskutečnění tohoto
dobrodružství je kapka odvahy a odhodlání.

Obsah balíčku:

> Jízda po speciálním terénním polygonu truck trialovým speciálem Tatra
813 řízeným zkušeným pilotem.
> Občerstvení: nealko, káva, čaj.
> Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 210 Kč.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Obsah balíčku:

> Pronájem čtyřkolek na uzavřené
motokrosové trati pod dozorem
zodpovědné osoby.
> Seznámení se strojem, jeho
ovládáním a instruktáží techniky
jízdy.
> Zapůjčení ochranné přilby
a motocyklové bundy (včetně
chráničů).
> Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 60, 120, 180 a 240 Kč
– podle počtu osob.

Bez omezení.
1 hodina (včetně
občerstvení).
1 osoba nebo
dle dohody.
Přítomnost
diváků je možná.
Běžné oblečení.
Celoročně.
Realizace není
závislá na počasí.
Ostrava-Přívoz.
Minimálně 2 dny
předem.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Auto-moto

Adrenalin

Služba je vhodná pro dospělé a děti od 10 let.
cca 1 hodina.
1–4 osoby.
Přítomnost diváků je možná.
Sportovní oděv dle ročního období, pevná obuv.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Ostrava-Přívoz.
Nejlépe 1 týden před realizací služby.

Auto-moto

Adrenalin

Rychlá kola

Motokáry
Kód balíčku pro 4 osoby: AKT 044 115
Kód balíčku pro 6–8 osob: AKT 045 116

Kód balíčku: pro 4 osoby AKT 108 262
pro 6–8 osob AKT 109 263
Rychlá kola, vůně benzínu, vítr ve tváři, míhající se krajina a čistý adrenalin. To je jízda
v nejmenším závodním vozidle na 4 kolech.
Dopřejte si dobrodružství za volantem
motokáry, v sedačce ležící jen několik málo
centimetrů nad ubíhajícím asfaltem závodního okruhu. Možná to bude Váš první
krok ke kariéře pilota Formule 1, jako tomu
bylo například u Michaela Schumachera.

Chcete vědět, jak si ve Valašském království užít
zdravou dávku adrenalinu? Dopřejte si ji na
nejdelší motokárové dráze v ČR.

Obsah balíčku:

> Instruktáž o technice jízdy.
> Jízda na nejdelší motokárové dráze v ČR.
> Závod – dráha obsahuje časomíru,
možnost porovnání času s Lucií Panáčkovou
( jezdí MS Evropy).
> Možnost zapůjčení dětské motokáry,		
nutno domluvit předem.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pas Valašského království.
• Pamětní list VK.
• Pohlednice VK.
• Aktivstopa VK, Samolepka VK.
• Tričko VK.
• Slivovice 0,2 l (pouze u AKT 045 116).

Obsah balíčku:

> Instruktáž o technice jízdy.
> Samotné ježdění.
> Závod – dráha obsahuje časomíru (lze
měřit jednotlivé časy jízd).
> Možnost zapůjčení dětské motokáry.
> Realizace služby v Mošnově.
> Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 180 Kč pro 4 osoby nebo
360 Kč pro 6–8 osob.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:

Pro dospělé a děti od 7 let. Klient musí přihlédnout
ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
4 osoby: 30 minut.
6–8 osob: 1 hodina.
Počet účastníků:
4 osoby nebo 6–8 osob.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení.
Sezona:
Květen–září.
Počasí:
Za příznivého počasí.
Lokalita:
Frenštát pod Radhoštěm.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden předem.

--

Tělesné předpoklady: Pro dospělé a děti
od 6 let.
Celkový čas:
4 osoby 30 minut,
6–8 osob: 1 hodina.
Počet účastníků:
4 osoby nebo 6–8
osob.
Oblečení, vybavení:	Oblečení a obuv
dle počasí.
Sezona, počasí:
Duben–říjen, nevhodné za deště.
Lokalita:
Mošnov.
Kdy objednávat:
Minimálně 1 týden
předem.

Auto-moto

Adrenalin

Auto-moto

Adrenalin

Rychle a zběsile na čtyřkolce

Škola smyku na kluzné fólii
Kód balíčku: AKT 114 271

Kód balíčku: 1 osoba AKT 058 178
2 osoby AKT 059 179
3 osoby AKT 060 180

Jezdíte rádi rychle? Nejste si jistí
za volantem? Pro začátečníky
i profesionály jsme připravili
školu smyku na speciální kluzné
fólii, kde v našem či svém
vlastním voze získáte návyky,
které vám mohou v budoucnu
zachránit život.

Chcete si užít opravdový adrenalin na
čtyřech kolech? Jízda v terénu, po silnici
i lesem a cestou necestou? Tak neváhejte
a pojďte se projet na našich čtyřkolkách.

Obsah balíčku:

> Seznámení se čtyřkolkou, jejím ovládáním a instruktáž techniky jízdy.
> Jízda po motokrosové trati, vyjížďka do terénu a na okruh.
> Zapůjčení ochranné přilby, rukavic a chráničů.
>D
 árkový balíček (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): • Pas Valašského království, Stopa VK, Pamětní list, Pohlednice Karviné, Pohlednice
VK, Samolepka VK ( jen k balíčku AKT 060 180).

Obsah balíčku:

>	Škola smyku na kluzné fólii,
zdokonalení řidičských
dovedností v zapůjčeném
voze nebo ve vlastním voze klienta.
> Teorie a praktické jízdy.
> Občerstvení (oběd dle denní nabídky, káva, nealko).
> Realizace služby v Ostravě-Přívoze.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 210 Kč.

Tělesné předpoklady: pro dospělé i děti
od 10 let (možnost
zapůjčení dětské
čtyřkolky). Klient
musí přihlédnout
ke svému zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
cca 1 hodina.
Počet účastníků:
1–3 osoby. Přítomnost diváků je
možná.
Oblečení, vybavení:	Oblečení a obuv
dle počasí.
Sezona, počasí:
Duben–říjen,
nevhodné za deště.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat:
Minimálně 1 týden
předem.

Tělesné předpoklady: Pro klienty starší
18 let.
Celkový čas:
4 hodiny. Teorie 1,5
hodiny, praktické
jízdy 2,5 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba nebo dle
dohody.
Diváci:
Přítomnost diváků je
možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle
na počasí.
Lokalita:
Ostrava-Přívoz.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 dny
předem.

Auto-moto

Adrenalin

Z Pusteven na terénní koloběžce

Životní jízda – škola spolujezdce

Kód balíčku: 3 osoby AKT 078 222
4 osoby AKT 079 223
5 osob AKT 080 224

Kód balíčku: AKT 042 111
Ohlušující zvuk motoru, adrenalin prudce
stoupá, vy sedíte na místě spolujezdce
v kokpitu závodního vozu, volant drží
v rukou špičkový závodní pilot. Tohle jste
si vždycky přáli zažít a teď je to tady!
Vaše životní jízda začíná!

Chcete zažít mírně adrenalinovou zábavu a pocit, že sjíždíte obtížné serpentiny ukryté v lesním hvozdu, míjíte vzrostlé stromy, zdoláváte
obtížné zatáčky a při tom chvíli běžíte a chvíli
se zase vezete? Pak právě pro vás je určen tento
zábavný a bezpečný sjezd na speciálních terénních koloběžkách s průvodcem
z Pusteven, kam vás zpět po jízdě dopravíme lanovou dráhou.

Obsah balíčku:
>
>
>

>

Teoretická instruktáž s trenažérem a videoprojekcí na velkoplošné obrazovce.
Praktická část – jízda tréninkovým vozem Subaru Impreza s instruktáží.
Praktická část – jízda ostrých 6 km v závodním voze Subaru Impreza Sti,
přednastavení vozu, nastavení pásů, instruktáž spolujezdce v kokpitu,
výměna rezervy atd.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pas Valašského království.
• Pamětní list VK.
• Pohlednice VK.
• Stopa VK, Samolepka VK.
• Tričko VK.
• Slivovice VK 0,75 l.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Koloběžky

Adrenalin

Obsah balíčku:

> Půjčení koloběžky.
> Průvodce.
> Půjčení helmy.
> Lístek na lanovku.
> Pojištění.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci
služby): • Pamětní list VK,
Pas VK, Pohlednice VK,
Kolostopa VK.

Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
3 hodiny.
1 osoba.
Účast diváků není možná.
Civilní oblečení,
zapůjčíme přilbu
a ochranné pomůcky.
Celoročně.
Realizace služby není
závislá na počasí.
Valašská Bystřice.
Nejlépe 1 měsíc předem.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
		
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
		
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

--

Službu mohou absolvovat pouze lidé od 140 cm výšky.
2–3 hodiny (včetně lanovky).
3–10 osob. Možnost úpravy programu pro větší skupiny dle
individuální dohody.
Účast diváků po trase je možná.
Sportovní oblečení, které si v případě mokrých terénů můžete
zablátit. Helmu zapůjčíme. Doporučujeme vlastní cyklistické
rukavice.
Duben–říjen. Nelze realizovat za deště.
Pustevny.
Službu je nutno objednávat minimálně 1 týden předem.

Koloběžky, lezení

Adrenalin

Valašský adrenalin na druhou pro dospělé
Kód balíčku:

Koloběžky, lezení

Adrenalin

Valašský adrenalin na druhou pro rodinu

3 osoby AKT 081 225
4 osoby AKT 082 226
5 osob AKT 083 227

Kód balíčku: Program A) AKT 084 228
Program B) AKT 085 229
Program C) AKT 086 230

Patříte k lidem, kteří mají rídi aktivity okořeněné
dávkou adrenalinu? Právě pro vás je připraven tento
balíček. Na speciálních terénních koloběžkách s průvodcem zažijete nezapomenutelný devítikilometrový
sjezd lesní cestou z Pusteven až k lanovému centru,
kde si vzápětí vyzkoušíte své schopnosti na trase plné
překážek zavěšené na stromech ve výšce 4–12 m nad
zemí. Poté se zpět na Pustevny vyvezete lanovkou.

Rádi trávíte volný den s rodinou aktivně? Pak je právě pro vás připraven tento
balíček. Na speciálních terénních koloběžkách s průvodcem zažijete nezapomenutelný devítikilometrový sjezd lesní cestou z Pusteven až k lanovému centru,
kde si vzápětí vyzkoušíte své schopnosti na lanové trase plné překážek zavěšené na stromech ve výšce 4–12 m nad zemí. Poté se zpět na Pustevny vyvezete
lanovkou.

Obsah balíčku:

> Půjčení koloběžky a helmy.
> Průvodce.
> Vstup do lanového parku.
> V lanovém parku zapůjčení vybavení.
> Lístek na lanovku.
> Pojištění.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby): • Pamětní
list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Kolostopa VK.

Program A) 1 dospělý, 2 děti do 15 let.
Program B) 2 dospělí, 1 dítě do 15 let.
Program C) 2 dospělí, 2 děti do 15 let.
> Půjčení koloběžky a helmy.
> Průvodce.
> Vstup do lanového parku.
> V lanovém parku zapůjčení vybavení.
> Lístek na lanovku.
> Pojištění.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby): • Pamětní list
VK, Pas VK, Pohlednice VK, Kolostopa VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
		
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tělesné
předpoklady:
		
Celkový čas:
Počet účastníků:
		
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Obsah balíčku:

Služba je určena pro osoby od 140 cm výšky.
3–5 hodin (včetně lanovky) a dle fyzických zdatností klienta.
3–10 osob. Možnost úpravy programu pro větší skupiny dle
individuální dohody.
Účast diváků po trase a v lanovém parku je možná.
Sportovní oblečení, které si v případě mokrých terénů můžete
zablátit. Helmu zapůjčíme.
Duben–říjen, nelze realizovat za deště.
Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Službu je nutno objednávat minimálně 1 týden předem.

Adrenalin

Kurz skalního lezení

Lana, lezení

Lana, lezení

Adrenalin

Ledolezení

Kód balíčku pro 1 osobu: AKT 016 046
Kód balíčku pro 2 osoby: AKT 017 047

Kód balíčku: 1 osoba AKT 019 049
2 osoby AKT 020 050
3 osoby AKT 021 051

Lezete vzhůru, chladná skála se postupně zahřívá slunečními paprsky, hladina
adrenalinu v krvi s přibývající výškou a únavou pomalu stoupá. Váš první kontakt
se skálou pod vedením profesionála je zážitkem, na který se nezapomíná.

Jiskřivé ráno, vzduch jako nůž, zasněžené údolí a nad
hlavou zamrzlý vodopád. Všichni se trochu chvějí. Je to
nedočkavost, strach nebo zima? Přivážete se k lanu, nazujete si mačky, do ruky vezmete cepín. Čeká vás kolmá cesta
vzhůru. K životu vás bude poutat pouze lano a síla paží.

Obsah balíčku:

> Kurz skalního lezení pod vedením zkušeného instruktora.
> Skalní lezení včetně postupového jištění.
> Práce s lanem, uzly, slaňování.
> Zapůjčení lezeckého vybavení.
> Dárkový balíček Valašského království (obdržíte Holubí poštou VK
po realizaci služby): • Pamětní list VK.
		
• Pas VK.
		
• Pohlednice VK.
		
• Horostopa VK.
		
• Samolepka VK.

Obsah balíčku:

> Ledové lezení, postupové jištění, slaňování.
> Práce s lanem, uzly, cepíny, mačkami.
> Asistence zkušeného instruktora.
> Doprava klienta na místo realizace služby z Rožnova pod Radhoštěm a zpět.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):		
• Pas Valašského království.
• Pamětní list VK.
• Pohlednice VK.
• Horostopa VK.
• Samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:

Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu
stavu. Program je vhodný pro dospělé a děti od 12 let.
3 hodiny.
1–2 osoby. Možnost úpravy programu pro větší skupiny dle
individuální dohody.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Lehké sportovní oblečení, které
můžete poškodit. Veškeré vybavení
zapůjčíme. Pozor, nutná vlastní
obuv – lezečky, kopačky. Po domluvě při rezervaci služby jsme 		
schopni zapůjčit i obuv.
Sezona:
Od dubna do října.
Počasí:	Služba je přímo závislá na počasí.
Lokalita:	Čertovy skály, Lačnovské skály,
vápencový lom Štramberk-Arboretum.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.

Služba je určena pro osoby
od 140 cm výšky.
3–5 hodin (včetně lanovky) a dle fyzických zdatností klienta.
3–10 osob. Možnost úpravy programu pro větší skupiny dle
individuální dohody.
Účast diváků po trase a v lanovém parku je možná.
Sportovní oblečení, které si v případě mokrých terénů můžete
zablátit. Helmu zapůjčíme.
Duben–říjen, nelze realizovat za deště.
Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Službu je nutno objednávat minimálně 1 týden předem.

--

Tělesné
S přihlédnutím k aktuálnímu
předpoklady:
zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků: 1–3 osoby.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení,vybavení:	Sportovní outdoorové teplé oblečení, lépe odolné proti větru
a vodě, teplé rukavice (2ks, oblékatelné na sebe), brýle proti
odletujícím ledovým střepům, turistická obuv nebo horské
boty + návleky (velice účinná ochrana proti roztrhání kalhot
mačkami). Technické vybavení zapůjčí poskytovatel.
Sezona:
Dle počasí, obvykle od konce ledna až do půlky března.
Počasí:	Realizovatelné za dobrého počasí bez deště aprudkého větru.
Dle aktuálního stavu ledu – musí pár týdnů stabilně mrznout,
aby led narostl. Aktuální stav ledu sleduje poskytovatel.
Lokalita:
Bystřička u Vsetína.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní před realizací služby.

Lana, lezení

Adrenalin

Adrenalin

Tarzánie

Sportovní lezení

Kód balíčku: 1 osoba AKT 046 134
Kód balíčku: 2 osoby AKT 047 135
Kód balíčku: 4 osoby AKT 048 136

Kód balíčku: AKT 022 052
Chcete si vyzkoušet základy lezení v naprosto bezpečných podmínkách? Naučit se jistit,
slaňovat, vázat uzly bez ohledu na počasí?
Umělá stěna je přesně to, co hledáte!

Tarzánie představuje jedinečný adrenalinový zážitek v lesním prostředí
na nejdelší lanové dráze v ČR.

Obsah balíčku:

> Sportovní lezení na umělé lezecké stěně.
> Uzly, práce s lanem.
> Postupové jištění, slaňování.
> Lanové techniky.
> Dárkový balíček Valašského království (obdržíte Holubí poštou VK
po realizaci služby): • Pamětní list VK.
		
• Pas VK.
		
• Pohlednice VK.
		
• Aktivstopa VK.

Obsah balíčku:

> Tarzánie – trasa z lanových
překážek, zavěšených na stromech
ve výšce 4–12 m nad zemí. Lanové
překážky jsou důmyslně řazeny tak,
aby kombinovaly úkoly s různým
stupněm obtížnosti s úkoly technickými či zábavnými. Ke zdolání trasy
není zapotřebí zvláštní fyzické síly. Bezpečnost účastníků je zajištěna jisticími
lany, jisticím úvazkem a přilbou. Před vstupem na první překážku vás instruktor
krátce seznámí s pravidly a způsoby jištění.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Stopa VK, Samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

S přihlédnutím k aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
2 hodiny.
1–4 osoby.
Účast diváků je možná.
Přiléhavé sportovní oblečení, čistá sportovní obuv (lezečky,
kopačky...). Technické vybavení zapůjčí poskytovatel.
Sezona:	Od začátku září do konce června. V lezeckou sezonu (konec
října až konec března) pouze v pátky a soboty. Mimo lezeckou sezonu v pondělky, středy,
pátky, soboty. O prázdninách je
stěna většinou zavřená,
nutno ověřit u zhotovitele. 		
Jiné termíny dle konkrétní
domluvy se zhotovitelem.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden předem.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:

Lana, lezení

Adrenalin

Kód balíčku: 10 osob AKT 130 295
Kompletní organizace paintballové hry jen
pro vás! A to buď na jednom ze dvou hřišť
speciálně navržených pro tuto hru či přímo
na zvoleném místě u klientů. Na jednom
hřišťi se nachází 8 prostorných budov,
spousta zátarasů z pneumatik, dřeva a pytlů,
20 000 m2 plochy pro hru. Druhé se nachází
v bývalém vojenském areálu s budovami,
podzemními garážemi, lesem a zátarasy z pneumatik, což vše dohromady dodává hře jedinečnou atmosféru.

Při překonávání lanové dráhy, obří
lanovky a G-JUMPu si má každý
možnost ověřit a otestovat svou
momentální fyzickou kondici,
zdatnost a zručnost. Stejně tak
odvahu a psychickou odolnost.
Adrenalin se vám však může zvýšit
i při minigolfu a bowlingu.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>

Gibon lanová dráha.
Rotoball.
G-JUMP.
Minigolf.
Bowling – 1 hodina (Valašské Meziříčí).
Oběd – valašská specialita.
Dárkový balíček Valašského království
(obdržíte Holubí poštou VK po
realizaci služby): • Pamětní list VK.
		
• Pas VK.
		
• Pohlednice VK.
		
• Aktivstopa VK.

Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Paintball

Boj podle scénáře

Kód balíčku: AKT 039 099

Od 140 cm výšky.
4–5 hodin.
1 osoba.
Účast diváků je možná.
Sportovní oblečení.
Přilbu a bezpečnostní
postroj zapůjčí poskytovatel.
Duben–říjen.
Realizace služby není závislá na počasí.
Rožnov pod Radhoštěm.
Nejlépe 1 týden před realizací služby.

Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu. Vstup na překážky není věkově
omezen, pouze výška účastníka musí být min. 140 cm.
Dle fyzických schopností klienta: 1–2 hodiny.
1–4 osoby.
Účast diváků je možná.
Pohodlné, sportovní, dle počasí.
Léto: denně, jaro a podzim: víkendy, zima: po domluvě.
Ideální je počasí bez deště.
Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice.
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.
Dětský park Tarzánek (pro děti do 10 let) zdarma!
Samolepka na auto pouze v dárkovém balíčku u služby
pro 4 osoby. Slevy pro větší skupiny.

Adrenalin

Valašský adrenalin

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení:
Vybavení:

Lana, lezení

Obsah balíčku:

> Kompletní vybavení pro paintballovou hru – půjčení zbraně (značkovače),
masky s termálním nemlžícím sklem, rukavic, neomezené množství CO2,
200 ks paintballových kuliček, vstupné na hřiště, šátek na hlavu.
> Před hrou technické, taktické a bezpečnostní školení.
> V průběhu hry odborný dohled a technický dozor.
> Za příplatek na místě možno dokoupit (není zahrnuto v ceně služby): 1 kulička navíc 0,80 Kč/osoba, půjčení ochranné vesty na trup těla 30 Kč/osoba,
půjčení maskáčů 80 Kč/osoba
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 330 Kč.
Tělesné
Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
předpoklady:	zdravotnímu stavu. Vhodné pro osoby starší 18 let.
Celkový čas:
2–6 hodin.
Počet účastníků:	10 osob.
Oblečení, vybavení:	Pevná obuv, maskáče,
starší oblečení.
Sezona, počasí:
Celoročně, při teplotách
0–35 °C, bez deště.
Lokalita:
Ostrava, Krmelín.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní před
realizací služby.

--

Paintball

Adrenalin

Neboj se boje
Kód balíčku pro 6 osob: AKT 001 009
Kód balíčku pro 10 osob: AKT 002 010
Kód balíčku pro 16 osob: AKT 003 011
Znáte své reakce ve vypjaté
situaci a v neznámém prostředí?
Co takhle strávit den s přáteli
nebo kolegy v areálu opuštěných
budov či v lese při paintballu,
hře která smazává rozdíl mezi
fikcí a skutečností? Paintball je
hra, při které nemůžete nic ztratit
a přesto ji budete hrát doslova
jako o život.
Nabízíme vám výběr ze dvou
atraktivních lokalit na území
Valašského království o výměře
7 000 a 10 000 m2.

Tělesné
předpoklady:

Hra je fyzicky i psychicky náročnější. Hráči musí sami zhodnotit
svůj zdravotní stav.
Celkový čas:
2–6 hodin.
Počet účastníků:
Minimální počet hráčů je 6 osob.
Diváci:	Účast diváků je po domluvě
možná, ale musí mít z bezpečnostních důvodů ochranné
obličejové masky.
Oblečení, vybavení:	Hráčům je zapůjčen maskovací oděv, rukavice, kukla
a ochranná maska. Vhodnou pevnou obuv si každý hráč
zajistí sám.
Sezona:
Po celý rok.
Počasí:	Realizace této služby není závislá na klimatických podmínkách. Záleží pouze
na odolnosti hráčů.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní
před realizací služby.

Obsah balíčku:

> Hráčům je zapůjčeno kompletní paintballové vybavení: poloautomatická
zbraň, CO2 maska, oděv, rukavice, kukla, 200 ks střeliva (možno dokoupit).
>	Instruktáž o zacházení se zapůjčenou zbraní, pravidlech hry a bezpečnosti.
> Odborný dohled a technický servis po celou dobu hry.
>	Doprava přímo khřišti (do 20 km) a po celou dobu hry občerstvení na místě.
>	V případězájmu přijedeme s paintballem přímo za vámi. Hřiště můžeme
vytýčit kdekoliv, kde to umožní prostorové a bezpečnostní podmínky.
> Dárkový balíček Valašského království (obdržíte Holubí poštou VK po
realizaci služby):
• Pamětní list VK.
		
• Pas VK.
		
• Pohlednice VK.
		
• Aktivstopa VK.
		
• Samolepka VK.
		
• Tričko VK.
		
• U AKT 001 009 slivovice 0,2 l.
		
• U AKT 002 010 a AKT 003 011 slivovice VK 0,75 l.

Paragliding

Adrenalin

Adrenalin

Letem nad valašským světem
– tandemový let

Roztáhněte svá křídla
– seznámení s paraglidingem

Kód balíčku: AKT 004 012

Paragliding

Kód balíčku: AKT 005 013

Chcete se jen tak proletět nad Valašským královstvím? Víte, že Beskydy mají pro provozování
paraglidingu ideální podmínky? Vyzkoušejte náš
balíček zážitků „Letem nad valašským světem“.

Přímo v terénu se pod vedením zkušených
instruktorů teoreticky i prakticky seznámíte
s paraglidingem. Navždy ve vás zůstane nezapomenutelný zážitek z vašeho prvního letu.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

>	Tandemový let se zkušeným instruktorem
na paraglidingovém křídle
(10–15 minut dle povětrnostních podmínek).
> Přesun na kopec, krátké zaškolení a seznámení
klienta s bezpečnostními předpisy.
> Dárkový balíček Valašského království
(obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Pohlednice VK.
• Letostopa VK.
• Samolepka Royal Wallachian Squadron.
Tělesné
Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu
předpoklady:
stavu.
Celkový čas:
1 až 1,5 hodiny.
Počet účastníků:	1 osoba. Po domluvě možno přizpůsobit realizaci
kurzu pro větší skupiny.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení:	Větrovka, dlouhé kalhoty,
pevná obuv.
Sezona:
Od března do října.
Počasí:	Službu je možné realizovat
pouze za příznivých povětrnostních podmínek.
Lokalita:
Červený Kámen, Velký
Javorník, Ondřejník-Skalka,
Javorový, Radhošť.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní před realizací služby.

> Jednodenní kurz paraglidingu.
> Přesun na kopec, seznámení
s paraglidingem – zásady řízení křídla,
zásady bezpečnosti, zkusíte si křídlo
nafouknout a poprvé se sami vznést.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka Royal Wallachian Squadron.
• Letostopa VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:

--

Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
5 až 6 hodin.
1 osoba. Po domluvě možno připravit realizaci kurzu pro
větší skupiny.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Větrovka, dlouhé kalhoty,
pevná obuv.
Sezona:
Od března do října.
Počasí:
Službu je možné realizovat
pouze za příznivých povětr-		
nostních podmínek.
Lokalita:
Kunčice p. O., Rožnov p. R.,
Vidče, Kopřivnice, Javorový, Hukvaldy-Sklenov, Střítež, Vlčovice.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.

Parašutismus

Adrenalin

Zábava

Adrenalin / Pro firmy a skupiny

Tandemový seskok s volným pádem

Valašské zážitky pro všechny smysly
Kód balíčku: program A): VIP 017 258
program B): VIP 018 259

Kód balíčku: program A) AKT 067 202
program B) AKT 068 203

Letní dobrodružství v Beskydech. Dlouhý letní den
plný adrenalinového dobrodružství, bojová hra paintball, horské kolo, lanové překážky, různé outdoorové
hry a podvečerní vůně grilování. Dokážete snad využít
letní den lépe?

Co je tandemový seskok s volným pádem? Především neuvěřitelná dávka adrenalinu!!! Volný
pád se nedá popsat a ničím nahradit. Samotná
představa nenechává člověka klidným, zvyšuje
tep a uvolňuje adrenalin.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

Program A) 1 den
> Paintball.
> Oběd na horské chatě.
> Nízké lanové překážky.
> Večerní grilování – steaky.
> Půjčení vybavení a jídlo v ceně služby.

Program A) bez videozáznamu a fotografií
Program B) s videozáznamem a fotografiemi
>	10 až 15 minutová příprava: ustrojení, teoretické seznámení s průběhem
seskoku, praktický nácvik polohy pro volný pád a přistání.
> 20 minutový let do výšky 4000 m, 50 až 55 sekundový volný pád při rych
losti okolo 200 až 260 km/h, 5 až 7 minutový let na klouzavém padáku typu
křídlo, který můžete do výšky 300 m sami řídit ve společnosti zkušeného,
profesionálního tandem pilota.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Letostopa VK, Samolepka RWS.

Program B) 2 dny
1. den: > Celodenní horská cykloturistická túra.
> Večer raut a nízké lanové překážky.
2. den: > Paintball.
> Oběd na horské chatě.
> Odpoledne outdoorové hry.
> Grilování.
> Půjčení vybavení a jídlo v ceně služby.

Tělesné
předpoklady:

Od 8 let se souhlasem zákonného zástupce. Váha pasažéra do
100 kg, výška do 195 cm. Zdravotní prohlídka není nutná. Před
seskokem vyplní pasažér prohlášení: netrpím srdeční slabostí,
epilepsií, cukrovkou či jinou vážnou chorobou nebo úrazem.
Celkový čas:
2–3 hodiny včetně přípravy a nácviku.
Počet účastníků: 1 osoba. Po domluvě i pro skupinu do 30 osob.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná na zemi.
Oblečení,
Teplota v sezonu se ve výšce 4000 m pohybuje okolo -8 až 12 °C.
Vhodné je proto termoprádlo, sportovní oblečení, tričko
vybavení:
s dlouhým rukávem, obuv tenisky nikoliv pohorky. Vše ostatní
zapůjčíme (parakombinézu, brýle pro volný pád, rukavice).
Sezona:
Duben–říjen.
Počasí:
Počasí bez deště a silného větru.
Lokalita:
Kunovice u Uherského Hradiště.
Kdy
Službu je nutno objednat minimálně 1 týden předem,
objednávat:
u větších skupin 3 týdny předem.

Tělesné
předpoklady:
Určeno klientům od 10 let.
Celkový čas:
2 dny.
Počet účastníků:
Minimálně 5 osob. Větší skupiny po dohodě.
Diváci:
Účast diváku není možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení vhodné do hor. Veškeré nutné vybavení
			
bude zapůjčeno zhotovitelem a je v ceně služby.
Sezona, počasí:
Květen až říjen. Program může být upraven dle počasí.
Lokalita:
Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Kdy objednávat:
Objednávat nejméně 14 dní předem.
Poznámka:
Ubytování není zahrnuto v ceně služby. Možnost ubytování
			
za 300 Kč/os/noc splatných na místě.

Cyklo

Sport

Beskydskými lesy na kole

Bláznivá kola

Kód balíčku pro 1 osobu: AKT 025 075
Kód balíčku pro 2 osoby: AKT 026 076
Kód balíčku pro 4 osoby: AKT 027 077

Kód balíčku: AKT 034 084
Chyťte se pevně řídítek, šlápněte do pedálů
a vrhněte se na trať plnou překážek. Zkušený instruktor vám předvede různé cyklokrosové disciplíny: street, dirt jump, bikros.
Všechno si vyzkoušíte na vlastní kůži. Naučí
vás různé „cykloparádičky“. A když už toho
budete mít dost, vychutnáte si posezení
u ohně s občerstvením.

Objevte Beskydy na kole. Zapomeňte na hladký
povrch silnic. Ukažte, co umíte v terénu. Zkušený
místní MTB instruktor vás provede těmi nejkrásnějšími lesními cestami a chodníčky.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Celodenní MTB túra v Beskydech nebo Poodří
vhodná pro pokročilé bikery s přiměřenou
fyzickou kondicí.
> Trasy převážně v terénu po značených i neznačených chodnících a lesních cestách. Trasu lze
zvolit i z místa ubytování.
> Zastávka na občerstvení v typické beskydské horské chatě
nebo cykloturistické hospodě. (Občerstvení není v ceně).
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, pohlednice VK, Kolostopa.
• Tričko VK (pouze u AKT 026 076 a AKT 027 077).
• Slivovice VK 0,2 l (pouze u AKT 027 077).
Tělesné
Přiměřená fyzická kondice, zvládnutá základní technika jízdy
předpoklady:	na horském kole. Min. věk 12 let, do 15 let v doprovodu rodičů, do 18 let se souhlasem rodičů. U skupin je předpokladem
přibližně shodná technika jízdy a fyzická zdatnost účastníků.
Celkový čas:
cca 5 hodin (25–50 km, převýšení až 1 000 metrů).
Počet účastníků: Maximálně 6 osob.
Diváci:
Charakter služby neumožňuje přítomnost diváků.
Oblečení, vybavení: Cyklo oblečení. S ohledem na kamenitý povrch beskydských
cest doporučujeme horské kolo typu XC s odpruženou
vidlicí. Přilba, brýle, pití, set na opravu kola, bikerský batoh.
Sezona, počasí:
Květen–říjen. Akce není vhodná za deště.
Lokalita:
Frenštát, Rožnov p. R., Kunčice p. O., Trojanovice.
Kdy objednávat: Nejlépe 1 týden před realizací služby.

Cyklo

Sport

> Instruktor a členové cyklokrosového
týmu předvedou různé cyklokrosové
disciplíny na umělých překážkách.
> Zapůjčení kola, chrániče, přilby.
> Vysvětlení základů cyklokrosu
začátečníkům, případně navázání
na jejich znalosti.
> Klienti si vyzkouší jízdu v areálu hřiště, instruktor jim poskytne „trénink“.
Mohou se také projet po okolí.
> Na závěr posezení u ohně s občerstvením.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, pohlednice VK, Kolostopa, samolepka VK.

--

Tělesné
Účastníci starší 18 let, mladší jen
předpoklady:
v doprovodu zákonného zástupce.
Celkový čas:
3 hodiny.
Počet účastníků: Maximálně 6 osob.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení a obuv.
Sezona:
Duben–říjen.
Počasí:	Za dobrého počasí. V případě nepřízně počasí je možná
alternativa – přemístit se do haly ve Frýdku-Místku.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.

Cyklo

Sport

Cyklo

Sport

MTB přejezd Beskyd

Kouzlo horské cyklistiky
Kód balíčku: 1 osoba AKT 028 078
2 osoby AKT 029 079
4 osoby AKT 030 080

Kód balíčku: 1 osoba AKT 031 081
2 osoby AKT 032 082
4 osoby AKT 033 083
Nasedněte na kolo a šlápněte do pedálů. Beskydské
lesy vám otevřou svou náruč. Užijte si exkluzívní technické tratě jen nalehko, bez brašen a nosičů.

Objevte kouzlo horské cyklistiky. Jízdní kolo
neposlouží jen jako sportovní nářadí, ale jako
ideální dopravní prostředek, který vám umožní vnímat okolní krajinu stejně bezprostředně
jako při chůzi, ale díky rychlejšímu pohybu
obsáhnout mnohem více. Nechte se provést krásou a tichem beskydských lesů
zkušeným místním MTB instruktorem.

Obsah balíčku:

> Dvoudenní turistika na horských kolech se zkušeným místním instruktorem.
> Nocleh na nejvyšší hoře Moravskoslezských
Beskyd 1323 m vysoké Lysé Hoře.
(Ubytování není započteno v ceně balíčku).
> Pro dobré bikery s dobrou fyzickou kondicí.
> Převoz věcí na místo ubytování zajištěn.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Kolostopa VK, Samolepka VK, Tričko VK.
• Slivovice VK 0,2 l (u balíčku AKT 031 081).
• Slivovice VK 0,75 l (u balíčku AKT 032 082 a AKT 033 083).

Obsah balíčku:

> Půldenní MTB túra v okolí Pusteven vhodná pro všechny věkové kategorie.
> Možnost využít lanovky z Ráztoky na Pustevny, ježdění více z kopce, méně
do kopce.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Kolostopa VK, Samolepka VK.
• Tričko VK (pouze u AKT 030 080).
Tělesné	Přiměřená fyzická kondice, zvládnutá základní technika jízdy
předpoklady:	na horském kole. Min. věk 12 let, do 15 let v doprovodu rodičů, do 18 let se souhlasem rodičů. U skupin je předpokladem
přibližně shodná technika jízdy a fyzická zdatnost účastníků.
Celkový čas:
cca 3 h (15–30 km podle fyzické kondice a jezdecké zdatnosti).
Počet účastníků: 1, 2 nebo 4 osoby.
Diváci:	Charakter služby neumožňuje přítomnost diváků.
Oblečení, vybavení:	Funkční spodní prádlo, cyklo oblečení, větrovka, rukavice.
S ohledem na kamenitý povrch beskydských cest doporučujeme horské kolo typu XC s odpruženou vidlicí nebo celoodpružené horské kolo typu XC či enduro. Bikerská přilba,
brýle, láhev s pitím, set na opravu kola, bikerský batoh.
Sezona:
Květen–říjen.
Počasí:
Akce není vhodná za deště.
Lokalita:
Moravskoslezské Beskydy.
Kdy objednávat: Nejlépe 1 týden před realizací služby.

Tělesné
Přiměřená fyzická kondice, zvládnutá základní technika jízdy
předpoklady:	na horském kole. Min. věk 12 let, do 15 let vdoprovodu rodičů, do 18 let se souhlasem rodičů. U skupin je předpokladem
přibližně shodná technika jízdy a fyzická zdatnost účastníků.
Celkový čas:
2 dny (denně 6–8 h, 40–80 km a převýšení přes 1000 metrů).
Počet účastníků:
1, 2 nebo 4 osoby.
Diváci:	Charakter služby neumožňuje přítomnost diváků.
Oblečení, vybavení:	Funkční spodní prádlo, cyklo oblečení, větrovka, rukavice.
S ohledem na kamenitý povrch beskydských cest doporučujeme
horské kolo typu XC s odpruženou vidlicí nebo celoodpružené
horské kolo typu XC nebo enduro. Bikerská přilba, brýle,
láhev s pitím, set na opravu kola, bikerský batoh.
Sezona:
Květen–říjen.
Počasí:
Akce není vhodná za deště.
Lokalita:
Moravskoslezské Beskydy.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Cyklo

Sport

Cyklo

Sport

Na kole cestou necestou

Na kole cestou necestou s dětmi

Kód balíčku: 3 osoby AKT 090 234
4 osoby AKT 091 235
5 osob AKT 092 236

Kód balíčku: Program A) AKT 087 231
Program B) AKT 088 232
Program C) AKT 089 233

Jízda na kole není dávno jen pro dospělé.
Vezměte své děti a vyrazte na výlet z Pusteven do Rožnova pod Radhoštěm, například
s cyklovozíkem za kolem. Po cestě se vám
naskytnou krásné výhledy na horu Radhošť.
To vše bez obav z automobilového provozu!

Vezměte své děti a vyrazte na výlet z Pusteven do
Rožnova pod Radhoštěm, například s cyklovozíkem za kolem. Po cestě se vám naskytnou krásné
výhledy na horu Radhošť. To vše bez obav
z automobilového provozu!

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Program A) 3 osoby z toho maximálně 2 děti
(2× horské kolo, 1x cyklovozík nebo sedačka
nebo dětské kolo).
> Program B) 4 osoby z toho maximálně 2 děti
(3× horské kolo, 1x cyklovozík nebo sedačka
nebo dětské kolo).
> Program C) 5 osob z toho maximálně 2 děti
(4× horské kolo, 1x cyklovozík nebo sedačka
nebo dětské kolo).
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): • Pamětní list VK, Pas
VK, Pohlednice VK, Kolostopa VK.

> Půjčení materiálu a helmy.
> Doprava (z Rožnova zpět na Pustevny).
> Pojištění.
>	Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci
služby): • Pamětní list VK, Pas VK,
Pohlednice VK, Kolostopa VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
		
Počet účastníků:
		
		
		
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona:
Počasí:
		
Lokalita:
Kdy objednávat:

Výška ani věk
nejsou rozhodující.
2–4 hodiny (vč. dopravy),
dle fyzické zdatnosti.
3–10 osob. Možnost 		
úpravy programu
pro větší skupiny dle 		
individuální dohody.
Účast diváků z hlediska charakteru služby není možná.
Sportovní cyklo oblečení, které si v případě mokrých terénů
můžete zablátit. Helmu zapůjčíme.
Duben–říjen.
Realizace služby je závislá na počasí. Službu není možno
realizovat v případě deště.
Frenštát p. R., Rožnov p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Službu je nutno objednávat minimálně 1 týden předem.
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Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:
		

Výška ani věk nejsou rozhodující. Pro nejmenší je připraven
cyklovozík či dětská sedačka, pro větší kola (i dětská).
2–4 hodiny (vč. dopravy), dle fyzické zdatnosti.
3–10 osob. Nebo dle dohody.
Účast diváků z hlediska charakteru služby není možná.
Sportovní cyklo oblečení, které si v případě mokrých terénů
můžete zablátit. Helmu zapůjčíme.
Duben–říjen, nelze realizovat za deště.
Rožnov p. R., Radhošť, Pustevny.
Službu je nutno objednávat minimálně 1 týden předem.
Po domluvě možnost průvodce za příplatek 600 Kč
za skupinu (není zahrnuto v ceně – platba na místě).

Cyklo

Sport

Golf

Sport

Golf pro celou rodinu – 9 jamek; 18 jamek

Na kolech do CHKO Litovelské Pomoraví
Výlet na kolech s návštěvou zajímavostí
Kód balíčku: Skupina do 6 osob AKT 056 159

Kód balíčku pro 9 jamek: AKT 035 086
Kód balíčku pro 18 jamek: AKT 037 074

Tento sportovně poznávací program nabízí projížďku na kolech po vyznačených
cyklostezkách nejhezčím úsekem podél řeky Moravy klikatící se údolní nivou
nedotčené krajinné přírodní rezervace se vzácnou flórou i faunou, v níž má místo
i bobr evropský. V rámci alternativního programu je možné navštívit nejvýznamnější moravský hrad Bouzov s bohatými historickými sbírkami, zámek Úsov,
Mladečské jeskyně, Arboretum v Bílé Lhotě, Muzeum výrobny olomouckých
tvarůžků, exkurzi do pivovaru nebo absolvovat projížďku na koni.

Hledáte netradiční aktivní program pro celou
rodinu? Pobavte se a změřte své síly na golfovém
hřišti.

Obsah balíčku:

>
GREEN FEE 9 nebo 18 jamek.
>
50 ks míčků.
Zapůjčení setu.
>
>
Vozík.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Stopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.
• Tričko VK.
• Slivovice VK 0,2 l.

Obsah balíčku:

> Projížďka na horských kolech po cyklostezce vedoucí podél řeky Moravy
CHKO Litovelské Pomoraví na úseku z Nových Zámků přes Litovel do Horky (Olomouce), cca 35 km. Návštěva Hanáckého skanzenu v Příkazech.
Arboreta v Bílé Lhotě. Pro méně zdatné cyklisty lze trasu na kolech zkrátit
z Litovle do Horky (cca 20 km). Návštěvu skanzenu nebo arboreta lze
zaměnit za návštěvu Mladečských jeskyní.
> Doprava účastníků a materiálu z Olomouce.
> Zapůjčení horských kol.
> Vstupné do skanzenu a arboreta.
> Pojištění.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Kolostopa VK, Samolepka VK,
CD s fotografiemi, Certifikát CK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:

Tělesné
Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
předpoklady:	děti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
Individuální, záleží na rychlosti účastníků.
Počet účastníků:
4 osoby.
Diváci:
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení vhodné k tomuto druhu sportu. Možnost zapůjčení
technického vybavení za
poplatek.
Sezona:
Během golfové sezony
(duben–září, říjen).
Počasí:
Služba je závislá na počasí.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.

Není vymezeno, vhodné pro všechny
(od dětí po seniory), bez předchozích zkušeností.
Celodenní.
max. 6 osob (6 horských kol).
Účast diváků není možná.
Sportovně turistické oblečení, pláštěnka.
Poskytovatel dodá horská kola a doprovodné vozidlo.
Léto: denně, jaro a podzim: víkendy, zima: po domluvě.
Nevhodné za vytrvalého deště a sněžení.
Olomoucký kraj – CHKO Litovelské Pomoraví.
Týden předem.
Autobus účastníky doprovází a veze jim osobní věci,
v určených místech je čeká.

Golf

Sport

Sport

Lekce golfu s profesionálem

Sport + relax = zdraví

Halové sporty

Kód balíčku: program A) AKT 117 274
program B) AKT 118 275
program C) AKT 119 276

Kód balíčku: AKT 035 085
Ať už s golfem začínáte, nebo máte první
odpaly dávno za sebou, lekce s profesionálem není k zahození. Vždyť držení
hole, techniku golfového úderu, postoj
při úderu atd. můžete stále zlepšovat.

Pozvěte své přátele na malé utkání ve squashi,
badmintonu nebo power goal game zakončené
příjemnou relaxací v křišťálové solné jeskyni.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

Program A) Squash
+ Křišťálová solná jeskyně:
> 1 hodina squashe.
> Půjčení vybavení.
> 45 minut terapie v Křišťálové solné
jeskyni pro 2 osoby.
Program B) Badminton
+ Křišťálová solná jeskyně:
> 1 hodina badmintonu.
> Půjčení vybavení.
> 45 minut terapie v Křišťálové solné jeskyni pro 4 osoby.
Program C) Power goal game + Křišťálová solná jeskyně:
> 1 hodina Power goal game (kopaná v prostorách squashového kurtu).
> Půjčení vybavení.
> 45 minut terapie v Křišťálové solné jeskyni pro 4 osoby.

> Tréninková lekce 60 minut.
> Hra na 9 jamek.
> Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci
služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Stopa.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.
Tělesné	Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
předpoklady:
i pro děti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému
	aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
Než se to projde :-)
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení vhodné k tomuto druhu sportu.
Možnost zapůjčení
technického vybavení
za poplatek.
Sezona:
Během golfové sezony
(duben–září, říjen).
Počasí:
Služba je závislá na počasí.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní předem.

> Ke všem programům obdržíte Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 30 Kč.
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Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
Asi 2 hodiny.
Počet účastníků:
Program A) 2 osoby.
Programy B) a C) 4 osoby.
Oblečení, vybavení: Sportovní dres a halová obuv + lehký oděv do solné
jeskyně. Ostatní vybavení bude zapůjčeno (squashové
rakety a míčky; badmintonové rakety a košíky; míč a síť).
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita:	Ostrava-Výškovice.
Kdy objednávat:
Minimálně 10 dní předem.

in-line bruslení

Sport

Koně

Sport

Škola in-line bruslení
Kód balíčku: 1 osoba AKT 069 204
3 osoby AKT 071 206

Den u koní

2 osoby AKT 070 205
4 osoby AKT 072 207

Kód balíčku: 1 osoba AKT 061 192
Lidé, kteří se starají o koně vám jistě potvrdí, že je
to práce velice časově náročná, ale zároveň krásná,
prostoupená souzněním s přírodou a živým tvorem.
Jste zvědaví proč tomu tak je? Potom si můžete
vyzkoušet na vlastní kůži jeden takový opravdový
den u koní se vším všudy. Den na který určitě dlouho
nezapomenete!

Koupili jste si nové brusle a rádi byste se naučili
základům bruslení, brzdění a bezpečného pohybu na bruslích po městě? Jezdíte na in-linech
a chcete se naučit nové triky, kterými hodláte
uchvátit své přátele? Nebo koupi bruslí teprve
zvažujete a chcete si to jen zkusit? Svěřte své
první nesmělé krůčky zkušeným profesionálům.

Obsah balíčku:

>	Péče o koně.
>	Pomoc s úklidem.
>	Seznámení s teorií jezdectví.
>	Vodění koně.
>	Lonžování koně.
>	Ježdění na koni.
>	Občerstvení.
>	Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK,
Stopa VK, Samolepka VK

Obsah balíčku:

> Výuka bezpečného in-line bruslení.
> Základy jízdy vpřed, vzad, brzdění, zatáčení, pokročilé bruslení, slalom,
sjezd, základy triků, hry – objem činností v závislosti na zdatnosti klienta.
> Vše pod odborným dohledem instruktorů se státní licencí.
>	Dárkový balíček změsta Ostravy v hodnotě 30 Kč (1–2 os.) a 60 Kč (3–4 os.)
Tělesné
předpoklady:
		
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
		
Sezona:
Počasí:
		
		
		
		
		
Lokalita:
Kdy objednávat:
		

Zúčastnit se mohou děti od šesti let (do deseti let v doprovodu
osoby starší patnácti let), dospělí bez omezení, začátečníci,
mírně i více pokročilí.
2 hodiny.
Služba je určena pro 1–4 osoby.
Přítomnost diváků je možná.
Vlastní sportovní oděv neomezující pohyb a odpovídající počasí.
Dále pak vlastní in-line (kolečkové) brusle, přilba. Doporučujeme chrániče kloubů, možnost zapůjčení – za příplatek.
Duben–říjen.
Bruslení v dešti nebo
po dešti na mokrém
povrchu je nebezpečné, proto za
těchto podmínek
službu nelze čerpat.
Ostrava-Zábřeh.
Minimálně 1 týden
předem.

Tělesné
předpoklady:

Klient musí přihlédnout ke svému
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
Asi 8–10 hodin včetně občerstvení.
Počet účastníků: Služba je určena pro 1 osobu.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení,
vybavení:
Oblečení dle ročního období,
pevná obuv.
Sezona:
Od března do října.
Počasí:
Službu nelze realizovat za deště
a velmi špatných klimatických
podmínek.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.

Koně

Sport

Koně

Sport

Jednodenní kurz jezdectví

Děti a koně
Kód balíčku: 1 osoba AKT 062 193

Kód balíčku: AKT 010 039

Děti, ať malé či odrostlejší milují koně, ale
bohužel ho většina z nich nemůže mít doma,
starat se o něj a vyjet si s ním do přírody.
Právě pro ně je určen tento balíček! Dítěti
přinese hezký zážitek ze světa koní a navíc jej
okouzlí i vycházka do krásné okolní přírody
na tomto ušlechtilém zvířeti.

Nikdy jste neseděli na koni, ale vždy vás lákalo
cválat krajinou, naplno vychutnávat nádhernou
symbiózu mezi vámi a ušlechtilým tvorem,
který vás nese? Sen? Ale kdepak! Nebojte se. My
vám zaručíme, že ráno přijdete po dvou a večer
odcváláte po čtyřech. Během jednoho jediného
dne se vám pod vedením zkušeného instruktora
splní sen a vy budete cválat malebnou krajinou...
ale to už přece znáte.

Obsah balíčku:
>
>
>
>

Procházka do přírody.
Cvičení na koni.
Občerstvení.
Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Stopa VK.
• Pohlednice VK.

Tělesné
předpoklady:
		
		
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona:
		
Počasí:
		
Lokalita:
Kdy objednávat:

Obsah balíčku:

> Seznámení s jezdeckým vybavením a pomůckami.
> Naučíte se, jak ke koni správně přistupovat.
> Sedlání koně, nasedání a slézání z koně, povely, ovládání koně, péče o koně.
> Projížďka na koni vedeného instruktorem.
> Samostatné vedení koně pod dozorem.
> Projížďka na koni pod vašim vedením.
> Občerstvení.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK.
• Koňostopa, Pohlednice VK.
• Tričko VK, Samolepka VK.

Služba je určena pro děti
od 6 let v doprovodu rodiče.
Klient musí přihlédnout ke svému
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Asi 1 až 1,5 hodiny včetně občerstvení.
Služba je určena pro 1 osobu.
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení dle ročního období, pevná obuv.
Od března do října (za pěkného počasí výjimečně
i celoročně).
Službu nelze realizovat za deště a velmi špatných
klimatických podmínek.
Rožnov pod Radhoštěm.
Minimálně 2 týdny předem.
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Tělesné
Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
předpoklady:
zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
10 hodin.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení:	Oblečení dle ročního období, pevná obuv. Veškeré technické vybavení a jezdecké pomůcky zapůjčíme.
Sezona:
Od března do října.
Počasí:	Službu nelze realizovat za deště či za velmi špatných
klimatických podmínek.
Lokalita:
Kopřivnice.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní před realizací služby.

Koně

Sport

Koně

Sport

Jednodenní výlet v koňském sedle

Jízda s jednou koňskou silou

Kód balíčku: AKT 007 015

Kód balíčku: AKT 128 288

Nejkrásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu. Zasuňte opatrně nohu do
třmenu, připravit, pozor… nasedat a jedem! Budeme cválat malebnou krajinou,
která byla nevyčerpatelnou inspirací
hudebního skladatele Leoše Janáčka,
okolo Kopřivnice a Štramberka přes
Hukvaldy a zpět. Krásný nezapomenutelný výlet v koňském sedle, to je
opravdová výzva. Co vy na to?

Vydejte se na relaxační
jízdu na koni v doprovodu
jezdeckého instruktora kolem
řeky Ostravice. Malebná
zákoutí a také živý tvor vás
naladí na příjemnou vlnu.

Obsah balíčku:

> Osedlání koně.
> Vyjížďka do terénu,
podél řeky Ostravice
v doprovodu jezdeckého
instruktora.
> Odstrojení a péče o koně.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě
60 Kč.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>

Výlet na koni pod vedením zkušeného jezdeckého instruktora.
Výběr ze dvou okruhů.
Návštěva rozhledny na Bílé hoře.
Návštěva hradu Hukvaldy.
Oběd v Podhradí nebo v restauraci Libotín.
Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Koňostopa, Pohlednice VK.
• Samolepka, Tričko s motivy VK.

Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout
ke svému zdravotnímu
stavu. Tento typ balíčku
je vhodný pro ty, kteří
již absolvovali vyjížďku
na koni do terénu, není
určeno začátečníky.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba.
Oblečení, vybavení:	Oděv dle počasí a ročního
období. Veškeré technické vybavení a jezdecké pomůcky
budou zapůjčeny.
Sezona, počasí:
Jaro až podzim. Nelze realizovat za deště nebo za velmi
špatných klimatických podmínek.
Lokalita:
Ostrava-Kunčičky.
Kdy objednávat:
Minimálně 14 dní před realizací služby.

Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Program není vhodný
pro začátečníky.
Celkový čas:
8–9 hodin.
Počet účastníků:
Balíček je určen pro jednotlivce.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení:	Oblečení dle ročního období,
pevná obuv.
Sezona:
Po celý rok.
Počasí:
Službu nelze realizovat za deště.
Lokalita:
Kopřivnice.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní předem.

Koně

Sport

Sport

Na hřbetě poníka

Krása jezdeckého sportu

Koně

Kód balíčku: 1–2 osoby AKT 077 217

Kód balíčku: 1 osoba AKT 063 194
Jezdectví již zdaleka není jen výsadou šlechticů či britské smetánky při tradičním
honu na lišku. Začít s tímto příjemným sportem může kdokoliv z vás, stačí jen
chtít. Věk ani zkušenosti zde nehrají žádnou roli. Profesionální instruktoři vám
poradí, jak si projížďku na koni pěkně užít a začátečníkům, pro které je tento
balíček také určen, jak přežít! Vychutnejte si jezdectví
bez obav a s nadhledem jako britský šlechtic!

Poník je menší hravé zvířátko a jezdit se
na něm naučí vaše děti zakrátko. Během
několika hodin se přenesou do světa
poníka, vyzkouší si jaké to je starat se o něj,
proniknou do tajů výcviku a zažijí spoustu
legrace a zábavy s tímto milým zvířetem.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Seznámení s prostředím, poníkem
a pomůckami.
>	Práce kolem poníka (čištění, úklid
boxů, sedlání).
>	Základní ježdění (výcvik na lonži).
>	Pro zručnější absolvování jízdy zručnosti.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK,
Pohlednice VK, Koňostopa VK.

> Relaxační cvičení na koni.
> Výuka jízdy na koni (vhodné i pro úplné
začátečníky).
> Občerstvení.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK,
Pohlednice VK, Stopa VK
Tělesné
předpoklady:

Klient musí přihlédnout
ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
Asi 1,5 hodiny včetně
občerstvení.
Počet účastníků: 1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení,
vybavení:
Oblečení dle ročního období,
pevná obuv.
Sezona:
Od března do října.
Počasí:
Službu nelze realizovat
za deště a velmi špatných
klimatických podmínek.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.
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Tělesné
předpoklady:
		
		
		
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona:
Počasí:
		
Lokalita:
Kdy objednávat:

Program je vhodný pro
děti ve věku 6–12 let.
Klient musí přihlédnout
ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
2 hodiny.
1 až 2 osoby.
Přítomnost diváků je možná.
Jezdecká přilba (může být i cyklistická), pevná kotníková
obuv, přilnavé šponovky či rajtky.
Duben–říjen.
Možnost využití jezdecké haly – službu lze čerpat i za nepříznivého počasí.
Frenštát pod Radhoštěm.
Minimálně 1 týden předem.

Koně

Sport

Koně

Sport

Projížďka na westernových koních

Na koni do přírody

– pro celou rodinu

Kód balíčku: 1 osoba AKT 064 195

Kód balíčku: AKT 008 016

Nejkrásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu. Zasuňte opatrně nohu do
třmenu, připravit, pozor… nasedat a jedem!
Budete cválat malebnou krajinou, která
byla nevyčerpatelnou inspirací hudebního
skladatele Leoše Janáčka, okolo Kopřivnice
a Štramberka přes Hukvaldy a zpět.
Krásný nezapomenutelný výlet v koňském
sedle, to je opravdová výzva. Co vy na to?
Na divokém Západě byl pro honáky dobytka kůň víc než jen pracovní nástroj. Byl
to spíš týmový spoluhráč. Člověk a kůň na sebe spoléhali, znali se a rozuměli si.
Westernoví koně jsou ideální pro bezpečný a pohodlný způsob jízdy.

Dnešní doba je velice uspěchaná. Neustále se na nás valí množství práce, starostí,
povinností a to vše pořádně testuje naše
nervy. Co takhle na chvíli vypnout
a vyzkoušet si relax v sedle? Váš čtyřnohý
přítel vám dá zapomenout na stresy všedních dní a díky tomu se vám pročistí
tělo i mysl. A jestli nevěříte, co se tak
o tom přesvědčit?

Obsah balíčku:

> Vyjížďka do přírody.
> Občerstvení.
>	Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Stopa VK.
• Pohlednice VK.

Obsah balíčku:

> Projížďka na koni pod vedením zkušeného jezdeckého instruktora.
> Okruh okolo Kopřivnice, Štramberka.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Koňostopa VK, Pohlednice VK, Samolepka VK.

Tělesné
Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
předpoklady:	děti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu. Program není vhodný pro začátečníky.
Celkový čas:
1,5 hodiny.
Počet účastníků:	4 osoby. Po domluvě lze program přizpůsobit i větším
skupinám.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení:	Oblečení dle ročního období,
pevná obuv.
Sezona:
Po celý rok.
Počasí:
Službu nelze realizovat za deště.
Lokalita:
Kopřivnice.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.

Tělesné
předpoklady:

Klient musí
přihlédnout ke
svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
Asi 1,5 hodiny včetně občerstvení.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle ročního období, pevná obuv.
Sezona:
Od března do října.
Počasí:
Službu nelze realizovat za deště a velmi špatných klimatických podmínek.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 týdny předem.

Koně

Sport

Koně

Sport

Seznámení s jezdectvím

Rychlokurz jezdectví pro laiky

Kód balíčku: AKT 011 040

Kód balíčku: AKT 129 289

První seznámení s jízdou na koni
pod vedením zkušeného instruktora. Během dvouhodinového
programu si prakticky vyzkoušíte,
jak ke koni správně přistupovat,
naučíte se základní pravidla jeho
ovládání, pokyny a povely.
Ne všechny začátky jsou těžké,
když je vezmete za ten správný
konec.

Chcete se naučit jezdit na koni,
ale také chcete nejen z knih či
vyprávění skutečně poznat, co
vše obnáší, než se člověk na
koni může projet? Pak neváhejte
a tento náš balíček vyzkoušejte!

Obsah balíčku:

> Seznámení s jezdeckým vybavením
a pomůckami.
> Naučíte se, jak ke koni správně přistupovat.
>	Sedlání koně, nasedání a slézání z koně,
základní povely, ovládání koně.
>	Krátká projížďka na koni vedeného
instruktorem.
>	Celodenní občerstvení ( jídlo a nápoje
dle aktuální nabídky).
>	Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 240 Kč.

Obsah balíčku:

> Seznámení s jezdeckým vybavením a pomůckami.
> Naučíte se, jak ke koni správně přistupovat.
> Sedlání koně, nasedání a slézání z koně, základní povely, ovládání koně,
krátká projížďka na koni vedeného instruktorem.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Koňostopa VK.
• Pohlednice VK.
Tělesné
Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
předpoklady:	zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:	1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení:	Oblečení dle ročního období a klimatických podmínek, pevná
obuv. Veškeré technické vybavení a jezdecké pomůcky půjčíme.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Službu nelze realizovat za deště či za velmi špatných
klimatických podmínek.
Lokalita:
Karviná, Kopřivnice.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní před realizací služby.

Tělesné předpoklady: Klient musí přihléd
nout ke svému
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
8 hodin.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná na vlastní nebezpečí.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle počasí a ročního období. Veškeré technické
vybavení a jezdecké pomůcky budou zapůjčeny.
Sezona, počasí:
Jaro až podzim. Nelze realizovat za deště.
Lokalita:
Ostrava-Kunčičky.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 týdny předem.
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Koně

Sport

Koně

Sport

Valašským královstvím v koňském sedle

Seznámení s koněm

Kód balíčku: AKT 006 014

Kód balíčku: AKT 127 287

Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších
pohledů na Valašské království,
pohled z koňského sedla.

Jste úplný začátečník? Nevadí. Seznámíte se s tím, kolik práce je třeba vykonat,
pokud se chcete starat o toto zvíře. Můžete být jen nestranným pozorovatelem
nebo si vše můžete vyzkoušet vlastníma
rukama. Vždyť osobní zkušenost je
k nezaplacení! Samozřejmě se také můžete projet na koni vedeném zkušeným
instruktorem.

Obsah balíčku:
>

Projížďka na westernovém koni
pod vedením zkušeného 		
jezdeckého instruktora.
>	Okruh okolo Kopřivnice
a Štramberka.
> Dárkový balíček
Valašského království
(obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Koňostopa VK.
• Pohlednice VK.

Obsah balíčku:

> Seznámení s koněm, jeho potřebami:
čištění stání, vypouštění na pastvu,
práce s koněm, čištění koně po práci,
krmení.
> Možnost si to vše vyzkoušet vlastníma
rukama nebo jen pozorovat a připojit se
dle vlastního úsudku.
>	V rámci kurzu krátká projížďka na koni
vedeném instruktorem.
>	Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 30 Kč.

Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Program není vhodný pro začátečníky.
Celkový čas:
2,5 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle ročního
období, pevná obuv.
Sezona:
Po celý rok.
Počasí:
Službu nelze realizovat
za deště.
Lokalita:
Kopřivnice.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní předem.

Tělesné předpoklady: Klient musí přihléd
nout ke svému aktuálnímu zdravotnímu
stavu.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná na vlastní nebezpečí.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle počasí a ročního období.
Sezona, počasí:
Jaro až podzim. Nelze realizovat za deště.
Lokalita:
Ostrava-Kunčičky.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 týdny předem.

Koně

Sport

Koně

Sport

Velká romantická jízda

Vyjížďka do terénu

Kód balíčku: POH 035 095

Kód balíčku: AKT 041 108

Obzvláště romantici ocení jízdu kočárem.
Pohodlně se usaďte a zaposlouchejte se do
klapotu kopyt. Vyjížďka s dobově oděným
kočím vás přenese do starých dobrých časů.

Máte-li za sebou základy jezdectví, nasedněte na koně a vyrazte do terénu. Ze sedla
uvidíte svět jinak. Zapomenete na starosti
a pocítíte spojení s přírodou.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Kočí v dobovém kostýmu přistaví
čtyřmístný kočár na dohodnutém místě
ve smluvený čas. Přivítá klienty lahví sektu
a proveze je Lázeňským parkem a Zámeckým parkem, zaveze je na náměstí TGM.
> Projížďka je doprovázena výkladem.
> Součástí dvouhodinové vyjížďky je třicetiminutová přestávka ve vybrané
kavárně.
> Dárkový balíček Valašského království (obdržíte Holubí poštou VK
po realizaci služby): • Pas VK.
		
• Pamětní list VK.
		
• Koňostopa VK.
		
• Pohlednice VK.
		
• Samolepka VK.

> Osedlání koně.
> Vyjížďka do přírody v doprovodu
jezdeckého instruktora.
> Na závěr odstrojení
a péče o koně.
> Dárkový balíček Valašského království
(obdržíte Holubí poštou VK
po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Koňostopa VK.
• Pohlednice VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:

Klient musí přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu.
Není vhodné pro začátečníky.
4–5 hodin.
1 osoba.
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení dle klimatických
podmínek a ročního období.
Veškeré technické vybavení
a jezdecké pomůcky zapůjčíme.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Službu nelze realizovat
za deště, či za velmi špatných
klimatických podmínek.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.

Tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:
Maximálně 4 osoby.
Diváci:
Charakter služby neumožňuje přítomnost
diváků.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle klimatických podmínek.
Sezona:
Duben–říjen.
Počasí:
Za příznivého počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní předem.
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Lana, lezení

Sport

Adrenalin

Jako pavouk

Gibonův lanový balíček

Kód balíčku: 3 osoby AKT 097 243
4 osoby AKT 098 244
5 osob AKT 099 245

Kód balíčku: AKT 040 100
Při překonávání lanové dráhy, obří
lanovky a G-JUMPu si má každý
možnost ověřit a otestovat svou momentální fyzickou kondici, zdatnost
a zručnost. Stejně tak odvahu
a psychickou odolnost.

Objevte tajemství Spidermana, pavoučího
muže. naučte se umění práce s horolezeckým
lanem a jistícími prostředky, vyzkoušejte slaňování z věže skokanského můstku v kouzelném
prostředí starodávných Pusteven.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Gibon lanová dráha.
> Rotoball.
> G-JUMP.

>	Zajištění vybavení pro slaňování.
>	Instruktáž.
>	Ukázka slaňování.
>	Vlastní slanění klienta pod dohledem
zkušeného instruktora (celkem 3×).
>	Pojištění.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby): • Pamětní
list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Stopa VK.

> Oběd – valašská specialita.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Pohlednice VK.
• Aktivstopa VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
		
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:

Od 140 cm výšky.
2 hodiny.
1 osoba.
Účast diváků
je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby
není závislá
na počasí.
Lokalita:
Rožnov pod
Radhoštěm.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden před 		
realizací služby.

Pro dospělé a děti od 12 let.
45 minut až 2 hodiny, v závislosti na počtu klientů.
3–10 osob.
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení odpovídající roční
době a počasí.
Ostatní pomůcky budou
		
zapůjčeny a jsou v ceně služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba je závislá na počasí. Vzhledem k charakteru ji nelze
		
poskytnout za deště nebo sněžení a silného větru.
Lokalita:
Pustevny.
Kdy objednávat: Službu je nutno objednávat minimálně 2 týdny předem.

Lana, lezení

Sport

Velké lanové dobrodružství
Kód balíčku: Dospělí (1–3 dospělé osoby) AKT 135 304
Rodina (1–3 osoby) AKT 136 305

Kód balíčku: AKT 038 098
Chcete si aktivně odpočinout,
ale nechce se vám podávat sportovní výkony? Pak je tento balíček
přímo ideální pro vás. Rozkutálejte se v rotoballu a odreagujete se
při hraní minigolfu a bowlingu.

Chůze po vratkých lanových překážkách rozhodně není tak jednoduchá,
jak by se mohlo na první pohled
zdát. Jestli vás už nebaví chodit pouze po zemi, pak si vyzkoušejte projít
lanovou dráhu několik metrů nad
ní. Mimo jiné zjistíte, jak jste na tom
s vaší koordinací, fyzickou zdatností
a pohybovými dovednostmi.

Obsah balíčku:

>
>
>
>

Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Lana, lezení

Sport

Pohodová záležitost

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Lana, lezení

Rotoball.
Minigolf.
Bowling (Valašské Meziříčí).
Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí 		
poštou po realizaci 		
služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Pohlednice VK.
• Aktivstopa VK.

Obsah balíčku:

> Úvodní iniciativní hra.
> Zahřátí organizmu a ověření koordinace a fyzické zdatnosti na nízkých
lanových aktivitách.
> Oblékání celotělových úvazků.
> Výuka práce s horolezeckým materiálem a nácvik jištění.
> Přechod na individuální vysoké lanové překážky do 9–11 m nad zemí.
> Součástí programu jsou i skoky, Tarzanův skok nebo Big-Swing.
> Individuální přístup instruktora.
> Nutná další výstroj (celotělový sedák, karabiny s pojistkou atd.) budou
zapůjčeny zdarma.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 30 Kč.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:

Od 140 cm výšky.
2,5–3 hodiny.
1 osoba.
Účast diváků je možná.
Sportovní oblečení. Bezpečnostní postroj a přilbu
zapůjčí poskytovatel.
Celoročně.
Realizace služby není závislá na počasí.
Rožnov pod Radhoštěm.
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
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Klient musí přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu.
2 hodiny.
1–3 osoby. Přítomnost diváků je možná.
Sportovní oblečení dle počasí, doporučujeme v létě
cyklistické a v zimě prstové rukavice a pevnou obuv
(vlastní). Nutná další výstroj (celotělový sedák, karabiny
s pojistkou atd.) bude zapůjčena.
Celoročně, za příznivého počasí.
Ostrava-Petřkovice.
Minimálně 1 týden předem.

Lyžování

Sport

Lyžování

Sport

Den na sněhu

Křest sněhem na Pustevnách

Kód balíčku: pro 1 osobu s vlastním vybavením AKT 012 042
Kód balíčku: pro 1 osobu + zapůjčení vybavení AKT 013 043
Kód balíčku: pro 4 osoby s vlastním vybavením AKT 014 044
Kód balíčku: pro 4 osoby + zapůjčení vybavení AKT 015 045

Kód balíčku: VIP 019 260
...Lyže, snowboard, sněžnice. Třpytivý sníh křupající při každém kroku,
vzduch ostrý jako nůž a pohádkové
hory. K tomu lyže, snowboard, carving a horská túra s průvodcem, základy skialpinismu, běžky a sněžnice.
Dokážete si představit lépe strávený
zimní den?

Celodenní aktivní program na sněhu – pod vedením zkušeného instruktora
máte na výběr výuku lyžování, carvingu, telemarku nebo jízdy na snowboardu
od rána až do večera. Projedete se na snowtubingové dráze a zařádíte si
v lanovém centru. Skvělý den na sněhu ve valašských horách – to nemá chybu!

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

>	Celodenní výuka pod vedením zkušeného instruktora, dle výběru: lyžování,
carwing, telemark nebo snowboarding.
> Celodenní skipas.
>	2 jízdy na snowtubingové dráze (na
duších po speciálně upraveném terénu).
> Vstup do lanového centra.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Aktivstopa VK, Pohlednice VK, Samolepka VK.
• Tričko VK (kromě AKT 012 042), Slivovice VK 0,2 l ( jen u AKT 014 044).
• Slivovice VK 0,75 l (pouze uAKT 015 045).

> Výuka lyžování s instruktorem
(lyže, snowboard, carving – dle
přání klienta).
> Odpolední túra s průvodcem
(skialpy, sněžnice, běžky – dle
přání klienta).
> Oběd na horské chatě.
> Půjčení potřebného vybavení
(lyžařské nebo skialpinistické
sety, boty, sněžnice, běžky,
hole).
> Udělení diplomu + triko.

Tělesné
Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu
předpoklady:
stavu. Program je vhodný jak pro děti tak pro dospělé.
Celkový čas:
6–7 hodin.
Počet účastníků:	1 nebo 4 osoby, po dohodě možno i pro větší skupiny.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení:	Sportovní zimní oblečení. V případě, že máte vlastní
vybavení, musí být v dobrém technickém stavu.
Sezona:	Dle sněhových podmínek od 20. prosince do 25. března.
Počasí:
Realizace služby je závislá na počasí.
Lokalita:
Frenštát p. R., Kopřivnice, Radhošť, Pustevny, Kunčice p. O.,
Trojanovice
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden před realizací služby.
14 dní před realizací služby v případě větších skupin.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Lyžování

Sport

Pro dospělé a děti od 10 let.
1 den.
1–10 osob.
Během výuky možná přítomnost diváků.
Doporučujeme funkční spodní prádlo, zimní oblečení
nejlépe na bázi GTX membrány. Klient dostane zapůjčen
lyžařský případně skialpinistický set, sněžnice, běžky,
hole, boty dle povahy vybrané služby.
Prosinec–duben. Závisí na počasí a sněhové pokrývce.
Frenštát, Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Minimálně 2 týdny předem.

Lyžování

Sport / Pro firmy a skupiny

Výlet na sněžnicích

Yetti a jeho sněžné světy

Kód balíčku: 1 osoba AKT 049 150
Kód balíčku: 4 osoby AKT 050 151

Kód balíčku: VIP 020 261
Zimní dobrodružství v Beskydech. Třpytivý sníh křupající při každém kroku, vzduch ostrý jako nůž a pohádkové hory. K tomu lyže, snowboard, carving a horská túra
s průvodcem, základy skialpinismu, běžky a sněžnice.
Dokážete si představit lépe strávený zimní den?

Fantastický půldenní výlet s horským vůdcem na sněžnicích se stane neopakovatelným zážitkem. Díky sněžnicím na nohou se dostanete na kouzelná místa a naplno si užijete majestátné samoty zimních hor. Sněžnice jsou staletími prověřeným prostředkem k pohybu zasněženou krajinou. Využívali je severoameričtí
Indiáni, Eskymáci i národy severní Evropy. Rozloží hmotnost člověka do větší
plochy a on tak díky tomu zůstane na povrchu sněhové pokrývky nebo se méně
zaboří a tak se může mnohem lépe pohybovat. K výhodám sněžnic patří neomezenost pohybu bez běžeckých stop či pohyb v zalesněných porostech. Navíc
sněžnice umožňují nést či táhnout náklad mnohem lépe než lyže. Je to prostě
znovuobjevený způsob jak se dostat do přírody.

Obsah balíčku:

>	Návštěva chaty.
> Dospělý grog a dítě čaj.
>	Půjčení sněžnic.
> Pojištění v případě úrazu.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): • Pas VK, Stopa VK,
Pamětní list, Pohlednice VK, Slivovice VK 0,2 l.

Služba rozdělena do 2 dnů:
1. den:
>	Výuka lyžování s instruktorem – lyže, snowboard,
carving – dle přání klienta.
>	Oběd na horské chatě.
>	Večerní program + raut na chatě.
	2. den:
>	Celodenní horská skialpinistická túra s průvodcem.
Podle přání na sněžnicích nebo běžkách.
>	Balíček s jídlem a občerstvením na túru.
>	Půjčení potřebného vybavení (lyžařské nebo skialpinistické sety, boty, sněžnice, běžky, hole).
>	Udělení diplomu + triko.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Obsah balíčku:

Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:

Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu
stavu. Program je vhodný pro osoby od 12 let.
5 hodin (včetně přípravy).
1 nebo 4 osoby, po dohodě i pro větší skupiny.
Účast diváků je možná.
Sportovní, vhodné pro zimní období, teplé a vzdušné,
čepice, rukavice. Náhradní tričko, ponožky, rukavice v
batohu s sebou. Sněžnice zajistí poskytovatel.
Dle sněhových podmínek od 20. prosince do 25. března.
Realizace služby je závislá na sněhových podmínkách. Jen
za stabilního počasí vhodného pro hřebenové túry.
Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná, Javorníky.
1 až 2 týdny (v případě větších skupin) před realizací služby.
Slivovice VK 0,2 l pouze u balíčku pro 4 osoby.
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Vzhledem k povaze služby je určená klientům od 10 let.
2 dny.
1–10 osob.
Během výuky možná přítomnost diváků.
Doporučujeme zimní oblečení nejlépe na bázi GTX membrány. Klient dostane zapůjčen lyžařský či skialpinistický
set, sněžnice, běžky, hole, boty dle povahy vybrané služby.
Sezona:
Prosinec až duben nebo dle sněhových podmínkek.
Počasí:
Služba je závislá na počasí a na výši sněhové pokrývky.
Lokalita:
Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Kdy objednávat:
Objednávat nejméně 14 dní předem.
Poznámka:
Ubytování není zahrnuto v ceně služby. Možnost ubytování
		za 300 Kč/os/noc splatných na místě.

Lyžování

Sport

Posilovna

Sport

Základy skialpinismu – Skitouring

Život je pohyb

Kód balíčku: 1–2 osoby, 3 h. AKT 093 237
3–4 osoby, 3 h. AKT 094 238
1–2 osoby, 5 h. AKT 095 239
3–4 osoby, 5 h. AKT 096 240

Obsah balíčku:

Kód balíčku: AKT 043 112
Máte rádi pohyb? Spojte akční ricochet
s pořádným tréninkem v posilovně.
Procvičíte postřeh, výbušnost, rychlost,
sílu, vytrvalost.
Tak co, jdete do toho?

Pro všechny z vás, kteří se cítíte unaveni hlučnými
středisky a přecpanými sjezdovkami plnými lidí je tady
Skitouring, tedy turistika na lyžích v zimním horském
terénu. Vyzkoušejte i vy své schopnosti pohybu ve
volném terénu na skialpinistických lyžích při výstupu
na některý z významných beskydských vrcholů.

Obsah balíčku:

> Ricochet 1 hodina.
> Návštěva posilovny a cardio zóny
časově neomezeno.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Aktivstopa VK.
• Pohlednice VK.

>	Seznámení se skialpinistickým vybavením.
>	Instruktáž použití skialpinistického vybavení.
>	Technika výstupu na pásech, otočky, sjezd na lyžích v terénu.
>	Orientace v terénu, bezpečnost během túry, ochrana životního prostředí.
>	Skialpinistická túra pod vedením zkušeného instruktora.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Stopa VK.
Těl. předpoklady:
Celkový čas:
		
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
		
Sezona:
Počasí:
		
		
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:
		

Pro zdatné turisty a alespoň průměrné lyžaře.
3 nebo 5 hodin. Skutečný čas se může lišit na základě aktuálních klimatických podmínek nebo dle zdatnosti klienta.
1–4 osoby.
Není možná přítomnost diváků.
Funkční sportovní zimní outdoorové oblečení.
Doplňky: lyžařské brýle, sluneční brýle, opalovací krém, malý
batoh, tekutiny (v termosce), svačina (energetické tyčinky).
Prosinec až duben, dle aktuální sněhové pokrývky.
Službu lze poskytnout za dobrého počasí. Nemožno
poskytnout za deště, silného sněžení, prudkého větru
a nízké sněhové pokrývky.
Ráztoka, Pustevny, Radhošť, Kněhyně, Čertův Mlýn.
Službu je nutno objednávat minimálně 2 týdny předem.
Možnost zapůjčení skialpinistického setu (lyže, boty, pásy,
hole) za 290 Kč/den/osoba (není zahrnuto v ceně).

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Klient musí přihlédnout
ke svému zdravotnímu stavu.
2–3 hodiny.
2 osoby.
Přítomnost diváků je možná,
u ricochetového kurtu je
prosklená stěna, na místě
Sport bar.
Oblečení, vybavení: Sportovní oblečení, ručník.
Sálová obuv (možno zapůjčit za poplatek na místě).
Rakety a míček na ricochet budou zapůjčeny, jsou zahrnuty v ceně.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden před realizací služby.

Psí spřežení

Sport

Skákací boty

Sport

Staňte se musherem

Na skákacích botách za zážitky

Kód balíčku: AKT 009 017

Kód balíčku: program A) AKT 123 280
program B) AKT 124 281

Uháníte sněhovou plání na saních tažených psím spřežením, psi reagují na
vaše povely a vy zažíváte stejné pocity
jako průkopníci a dobrodruhové, kteří
objevovali daleké polární kraje.

Chcete se stát na chvíli klokanem? Chcete si
užít skvělou zábavu? Chcete být o 40 cm vyšší?
Vyzkoušejte skákací boty a do 5 minut uděláte
první samostatné kroky. Nebo se můžete na
skákacích botách vydat na netradiční procházku
přírodou a otestovat si svou tělesnou zdatnost.

Obsah balíčku:

> Zaškolení a seznámení s povely
a pravidly vedení psího spřežení.
> Seznámení s výstrojí, povely
a pravidly bezpečnosti.
> Celých 16 km jízdy povedete spřežení sami.
Zkušený musher pojede se svým spřežením před vámi.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Aktivstopa VK, Pohlednice VK.
• Samolepka VK, Tričko VK.

Obsah balíčku:

Program A) Vyzkoušejte si skákací boty:
> Zapůjčení skákacích bot + kompletní sady chráničů.
> Základní instruktáž – protáhnutí těla, zvládnutí prvních samostatných kroků
(5 až 10 minut) pod vedením zkušeného instruktora.
> Trénink pomalého i rychlého běhu, základní i obtížnější akrobatické prvky.
> Procházka či běh parkem či městem Ostrava (dle výběru klienta).
> Dárkový balíček z města Ostravy.
Program B) Netradiční procházka přírodou:
> Zapůjčení skákacích bot + kompletní sady chráničů + hůlek pro chůzi.
> Základní instruktáž – protáhnutí těla, zvládnutí prvních samostatných kroků
(5 až 10 minut) pod vedením zkušeného instruktora.
> Trénink pomalého i rychlého běhu, základní i obtížnější akrobatické prvky.
> Lehčí či obtížnější procházka vybranou přírodní lokalitou na skákacích
botách s hůlkami pro chůzi (max. do 50 km od Ostravy).
> V ceně služby není zahrnuta doprava 3 Kč/km (nutno uhradit v hotovosti na
místě zhotoviteli dle ujeté vzdálenosti).
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 30 Kč.

Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
děti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu. Dle individuálních požadavků jsme schopni
přizpůsobit program pro menší děti i tělesně postižené.
Celkový čas:
1,5–2 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba.
Po domluvě je možno balíček přizpůsobit pro větší skupiny.
Diváci:
Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Teplé zimní oblečení, pevná obuv, čepice a rukavice. Veškeré
potřebné vybavení a technické pomůcky k vedení psího spřežení
dodá instruktor. Spřežení je sestaveno podle tělesné váhy
klienta ze tří až šesti tažných psů.
Sezona:
Od října do března.
Počasí:
Službu je možné realizovat v závislosti
na sněhových podmínkách.
Lokalita:
Kopřivnice, Pustevny, VK.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní před realizací služby.
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Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Klient musí přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu.
program A) 2 hodiny, B) 3 hodiny (bez přepravy)
1 osoba nebo dle dohody (max. 4 osoby).
Účast diváků je možná.
Sportovní oděv, pevná obuv.
Březen–říjen, nelze realizovat za deště.
Ostrava a okolí do 50 km.
Minimálně 2 týdny předem.

Střelba

Sport

Do terče si střel jako Vilém Tell

Dobrá rána

Kód balíčku pro 1–3 osoby: AKT 023 053
Kód balíčku pro 4–6 osob: AKT 024 054

Kód balíčku: AKT 018 048
„Trefa přímo do černého!“ Zamířit,
zadržet dech a zmáčknout spoušť...
Na sportovní střelnici budete mít
jedinečnou možnost vyzkoušet svou
schopnost zasáhnout cíl. Vyzkoušejte si
střelbu z krátkých či dlouhých sportovních malorážních zbraní.

Sportovní lukostřelba patří,
spolu s tenisem a golfem,
mezi „bílé sporty“ a lze ji jistě
považovat za ušlechtilou
zálibu, kterou je možné
pěstovat takřka celý život.
Vyzkoušejte si střelbu na terč
z různých typů luků a kuší.
Mohli byste konkurovat
Vilému Tellovi?

Obsah balíčku:

> Seznámení s bezpečnostními pravidly a správnou technikou střelby.
> Střelba na cíl z několika typů zbraní pod vedením zkušeného trenéra.
> Pronájem střelnice.
> Zapůjčení ochranných pomůcek.
> Pronájem zbraně.
> Spotřeba střeliva v počtu 100–150 kusů.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Aktivstopa VK, Pohlednice VK, Samolepka VK.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>

Klient se setká s lukostřelcem na domluveném místě (Lázeňský park).
Vyzkouší si několik druhů kuší a luků.
Dostane základní trénink.
Střílí se na slaměné terče.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Aktivstopa VK.
• Pohlednice Karviné.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tělesné
předpoklady:

Tento balíček je určen pro starší 18 let.
Do objektu ve Frenštátě pod Radhoštěm je umožněn
bezbariérový přístup.
Celkový čas:
90 minut.
Počet účastníků:
1 osoba.
Účast více osob je možná po individuální domluvě.
Diváci:	Účast diváků je možná. Maximální počet 4 osoby.
Oblečení, vybavení:	Dle klimatických podmínek. Veškeré technické vybavení,
které je nezbytné pro realizaci služby dodáme.
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle
na počasí.
Lokalita:
Frenštát p. R., Karviná,
Trojanovice.
Kdy objednávat:	Nejlépe 14 dní předem.
Poznámka:	Na střelnici ve Frenštátě p. R.
si můžete vyzkoušet i střelbu
z velkorážního revolveru.

Bez omezení.
1,5 hodiny.
1–3 nebo 4–6, větší skupiny dle domluvy.
Účast diváků je možná.
Oblečení podle klimatických podmínek.
Technické vybavení zapůjčí poskytovatel.
Březen až listopad.
Za příznivého počasí.
Karviná. Po dohodě i jinde.
Nejlépe 14 dní před realizací služby.

Střelba

Sport

Sportovní lukostřelba

Staň se lovcem aneb lov jako ve středověku
Kód balíčku: program A) AKT 065 197
program B) AKT 066 198
Naprosto ojedinělá možnost imitace
skutečného lovu na 3D figuríny zvěře
tradičním lukem, kladkovým lukem nebo
loveckou kuší. Pohyb v přírodě a návrat
k původnímu způsobu lovu našich předků
a dále pak nabídka klasické terčové lukostřelby na pevně určeném místě. Stačí si jen
zvolit zbraň a typ cíle a oddat se lukostřelecké vášni naplno.

Už v dobách antiky a středověku patřila
mezi nezbytné dovednosti každého muže
dovednost střelby z luku. Ani dívkám
a ženám nebyla lukostřelba cizí, vzpomeňme například bájné Amazonky nebo Dívčí
válku. V mnoha tajemných místech modré
planety se luk a šípy dodnes hojně používají k boji a lovu divoké zvěře. Odhalte
tajemství sportovní lukostřelby na terč, naleznete více než elegantní sport.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Služba probíhá v areálu lukostřelnice.
> Klient získá základní informace o střílení z luku.
> Bude mu zapůjčeno nutné nářadí pro střílení
z luku (luk, šípy, stojánek, toulec, chránič prstů
a předloktí).
> Absolvuje základní trénink.
> Po absolvování tréninku si vyzkouší střelbu
z luku na závodní terče ze vzdálenosti 10–20 m.
> V případě většího počtu klientů (min. 3) je
možné zajistit soutěž (zahrnuto v ceně).
> Střelba probíhá na hobrové terčovnice.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě
30 Kč (1–3 osoby) a 60 Kč (4–6 osob).

Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Střelba

Sport

Kód balíčku: 1–3 osoby AKT 111 265
4–6 osob AKT 112 266

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Střelba

Sport

> Program A) Klasická terčová lukostřelba na papírové terče (pevně umístěné)
> Program B) Terénní 3D lukostřelba na
figuríny zvěře v reálné velikosti, barvě
a podobě
> Seznámení se s bezpečností a správnou
technikou střelby.
> Doprava lukostřeleckého nářadí do
místa střelby a to v okruhu do 30 km
od Ostravy včetně (oblíbené lokality Landek, Ostrava-Poruba, Krásné Pole).
> Zapůjčení lukostřeleckého vybavení (luky, kuše, terče, šípy).
> Dohled a trénink kvalifikovanou osobou.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě A) 480 Kč a B) 870 Kč.

Bez omezení.
2 hodiny.
1–3 nebo 4–6 osob, větší skupiny dle domluvy.
Účast diváků je možná.
Oblečení podle klimatických podmínek.
Technické vybavení zapůjčí poskytovatel.
Celoročně. Nezávisle na počasí (k dispozici hala).
Ostrava-Mariánské Hory, areál lukostřelnice.
Minimálně 2 týdny předem.
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Tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas:
Asi 4 hodiny. (příprava 3D figurín se do času služby
nezahrnuje).
Počet účastníků:
10–30 osob.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle počasí, přiléhavé oblečení výhodou.
Sezona, počasí:
Celoročně, nelze realizovat za deště.
Lokalita:
Ostrava a okolí do 30 km.
Kdy objednávat:
Minimálně 1 týden předem.

Střelba

Sport

Šerm

Sport

Trefa do černého

Staň se šermířem

Kód balíčku: 1 osoba AKT 110 264

Kód balíčku: 1–2 osoby AKT 073 208
3–4 osoby AKT 074 209

Dobře zamířit a střelit...
Zdá se vám, že to není nic složitého, ale
ještě jste si sami nic podobného nevyzkoušeli? Pak je tedy tato nabídka výzvou
hlavně pro vás. Pod vedením zkušeného
trenéra si nejen zastřílíte do terče, ale máte
možnost vyzkoušet si i různé typy zbraní.
Neváhejte...

Kdo by neznal neohrožené hrdiny, kteří sváděli jeden vítězný souboj za druhým,
tři mušketýry, Černého korzára a řadu dalších. Sportovní šerm, stejně tak jako
souboje z historických filmů, má do reality skutečných šermířských soubojů naštěstí daleko. Každý sportovní šermíř má však někde v skrytu duše tuto romantickou představu stále uchovánu. Moderní sportovní šerm, to je elegance pohybu,
hbitý úder a efektivní obrana. Okuste sport skutečných džentlmenů s různými
zbraněmi, kordem, šavlí a fleretem.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Pronájem střelnice.
> Seznámení s bezpečnostními pravidly
a správnou technikou.
> Zapůjčení zbraně a ochranných pomůcek.
> Střelba na cíl z několika typů zbraní
pod vedením zkušeného trenéra.
> Spotřeba střeliva v počtu 100–150
kusů.
> Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 60 Kč.

> Setkání s trenérem šermu na místě.
> Seznámení s pravidly šermu.
> Klient si vyzkouší různé druhy
šermířských zbraní.
> Základní výcvik postojů a pohybů.
> Šermířská škola od trenéra.
> Zapůjčení kompletního šermířského
vybavení.
> Volný šerm s kamarády nebo trenérem na šermířském přístroji.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 90 Kč (1–2 osoby)
a 120 Kč (3–4 osoby).

Tělesné předpoklady: Pro osoby starší 18
let.
Celkový čas:
1,5 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba nebo dle
dohody.
Diváci:
Přítomnost diváků
je možná,
(max. 4 osoby).
Oblečení, vybavení: Běžný oděv,
veškeré vybavení bude zapůjčeno.
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí. Střelnice je zastřešená.
Lokalita:
Ostrava-Stará Bělá.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 týdny předem.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
		
Sezona:
		
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tenis

Sport

Lekce tenisu s profesionálem

Sport

Kód balíčku: AKT 125 282
Už vás nebaví klasické rodinné oslavy? V tom
případě vám nabízíme možnost, jak si je ozvláštnit, aby se staly nezapomenutelnými. Naši
odborníci přes skákání všeho druhu pro vás
přichystají zábavný program, v němž nebude
chybět trampolína a skákací boty. Můžete se
tedy těšit na hry a soutěže spojené se skákáním
a spoustu legrace k tomu!

Ať s bílým sportem teprve začínáte, nebo máte své první smeče na dvorci dávno za sebou, lekce s profesionálním trenérem vás zbaví špatných návyků a odhalí vám
tajemství jednoho z nejpopulárnějších sportů. Osvojíte
si správné držení rakety, techniku úderů i práci nohou.
Po dvou hodinách intenzivní výuky na kurtu vaše
výkonnost vyskočí do závratných výšin a je jen na vás,
zda na sobě budete nadále pracovat na nelehké cestě
ke špici světového žebříčku.

Obsah balíčku:

> Program na oslavě narozenin na 2 hodiny
(na vlastních pozemcích klientů do vzdálenosti cca 100 km od Ostravy).
> 1 trampolína o průměru 4,26 m.
> Zapůjčení švihadel a natahovací gumy.
> 3× dětské skákací boty, 2× skákací boty pro
dospělé.
> 2 instruktoři.
> Hry a soutěže spojené se skákáním.
> Doprava 3 Kč/km tam i zpět není zahrnuta
v ceně (nutno doplatit zhotoviteli v hotovosti na místě dle ujeté vzdálenosti).
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 450 Kč.

Obsah balíčku:

Program A) Letní termín – venkovní dvorec
Program B) Zimní termín – dvorec v hale
> Přivítání, informace o průběhu tréninku.
> Rozcvička, hra, rozbor současných dovedností, trénink.
> Testování raket, hra s trenažérem, ukázka softtenisu.
> Sprcha, ústní rozbor zjištěného stavu dovedností, doporučení dalšího
postupu v přípravě.
> Občerstvení (nealko nápoje dle aktuální nabídky).
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě A) 30 Kč a B) 60 Kč.
Bez omezení.
cca 2 hodiny.
1–2 osoby.
Přítomnost diváků je možná.
Tenisky, tričko, šortky, tepláky, ručník (vlastní). Tenisová
raketa, soft raketa, míče (se zapůjčí na místě).
Celoročně.
Čerpání služby není závislé na klimatických podmínkách.
Za nepříznivého počasí lze použít halu (od 15. 4. do 15. 10.),
v zimním termínu probíhá trénink v hale.
Ostrava-Petřkovice.
Službu je nutno objednávat minimálně 1 týden předem.
(Mezi 16. a 19. hodinou dlouhodobě obsazeno).

Trampolína

Skáče celá rodina aneb oslavy nejen s trampolínou

Kód balíčku: Program A) letní termín AKT 075 210
Program B) zimní termín AKT 076 211

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona:
Počasí:
		
		
Lokalita:
Kdy objednávat:
		

Bez omezení.
2 hodiny.
1–4 osoby.
Přítomnost diváků je možná.
Sportovní oblečení (tepláky, tričko), vhodná je sálová obuv.
Kompletní šermířské vybavení včetně zbraní a masky bude
zapůjčeno bezplatně na místě.
Celoročně, ale z důvodu pronájmu TV nejlépe prázdniny
a víkendy.
Realizace služby není závislá na klimatických podmínkách.
Ostrava-Poruba.
Nejlépe 2 týdny předem.

Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
3 hodiny včetně přípravy.
Počet účastníků:
Rodina a kamarádi.
Oblečení, vybavení: Sportovní oděv, pevná obuv. Další potřebné vybavení
bude zapůjčeno.
Sezona, počasí:
Březen až říjen. Jen za suchého počasí.
Lokalita:	Ostrava a okolí do 100 km.
Kdy objednávat:
Minimálně 14 dní předem.
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Travní lyžování

Sport

Turistika

Sport

Beskydské vrcholy v noci

Travní lyžování, terénní koloběžky a něco navíc
Kód balíčku: 2 osoby AKT 126 286

Kód balíčku:

Máte chuť si zalyžovat, ale nechce se vám
čekat, až bude zima a možná také nějaký sníh?
Máme pro vás řešení – naše travní svezení!
A pokud by vám ani toto nestačilo, můžete se
svézt na terénní koloběžce či si vyzkoušet jízdu
na mountainboardu, děti na terénní čtyřkolce.

Noční přechod Radhoště, kolem sochy pohanského boha Radegasta na Pustevny a dále
na Tanečnici a méně navštěvované, o to však
zajímavější vrcholy Čertův mlýn a Kněhyni. Přechod masívem Velké Stolové
a Kněhyně na chatu na Zmrzlém, zde možnost odpočinku, snídaně, a poté buď
návrat na Pustevny a lanovkou do Ráztoky, nebo sestup do údolí a dále do Trojanovic nebo Kunčic pod Ondřejníkem.

Obsah balíčku:

> Pronájem travních lyží pro 2 osoby.
> 1 hodina s instruktorem.
> 1 hodina samostatná jízda včetně využití
lyžařského vleku (součástí služby je pronájem lyžařských bot, holí a ochranných
pomůcek – přilba, brýle, chrániče, není
však podmínkou, lze použít i své vlastní).
> 2 jízdy na terénní koloběžce, možnost
vyzkoušet si jízdu na mountainboardu
(horské prkno s kolečky), pro děti na
terénní čtyřkolce.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 90 Kč.

Obsah balíčku:

>	Doprava z a do Frenštátu p. R.
>	Zapůjčení čelovek.
>	Doprovod po celou dobu trvání
služby.
>	Lanovka.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK,
Horostopa VK, Samolepka VK, Tričko VK.

Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
2–3 hodiny.
Počet účastníků:
Pro 2 osoby. Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Starší oblečení – dlouhé kalhoty, dlouhý
rukáv.
Sezona, počasí:
Duben–říjen. Pouze za
příznivého počasí.
Lokalita:
Horní Lhota.
Kdy objednávat:
Min. 1 týden předem.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Turistika

Sport

Kód balíčku: Skupina max. 6 osob AKT 051 154
Vodácko-turistický a poznávací výlet na Baťův plavební kanál a plavba po něm
na raftech nebo kánoích po trase Uherský Ostroh–Strážnice s řadou funkčních
zdymadel, vodní lanovkou a unikátním úrovňovým křížením s hlavním tokem
řeky Moravy, s prohlídkou Strážnice, skanzenu a ochutnávkou vína. Možnost
spojit s návštěvou hradu Buchlov, zámku Buchlovice, poutního místa Kláštera na
Velehradu a vinných sklepů v Petrově (známé z „vinařských“ filmů)…

Noční přechod přes legendami opředený
Radhošť, po hřebeni k soše pohanského
boha Radegasta na Pustevny a dále na
Tanečnici a méně navštěvované, o to však zajímavější vrcholy Čertův mlýn a Kněhyni. Bivak na vrcholu Malé Stolové spojený s takřka mystickým zážitkem
v podobě východu slunce nad mohutným masívem Smrku (1276 m n. m.) a poté
následný sestup do Čeladné, nebo Kunčic pod Ondřejníkem.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>
>

Cestovní pojištění.
Proškolení účastníků.
Instruktor.
Plavba na raftu (kánoích) do Strážnice.
Ukončení plavby ( jídlo).
Prohlídka města a skanzenu.
Vstupné do skanzenu.
Zapůjčení vodáckého vybavení (raft 		
popřípadě kánoe, pádla, vesty, lodní vak).
> Doprava účastníků a materiálu busem z Olomouce resp. VK (na trase)
do Uherského Ostrohu a zpět.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Stopa VK, Samolepka VK, 		
CD s fotografiemi, Slivovice 0,75 l, Tričko VK, Certifikát CK.

Obsah balíčku:

>	Doprava z a do Frenštátu p. R.
>	Zapůjčení čelovek.
>	Doprovod po celou dobu trvání služby.
>	Lanovka.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK,
Horostopa VK, Samolepka VK, Tričko VK.

Kdy objednávat:

Vodní sporty

Lodí po Baťově kanále

Kód balíčku: 1 osoba AKT 100 250
2 osoby AKT 101 251
3 osoby AKT 102 252
4 osoby AKT 103 253

Sezona, počasí:
Lokalita:

Délka přechodu je 16–20 km s převýšením asi 1 000 m.
Služba není vhodná pro děti do 15 let.
8 hodin.
1–4 osoby.
Pevná obuv, oblečení do hor odpovídající roční době
a počasí. K zapůjčení čelovka. Batoh, spacák a karimatka
vlastní nebo k zapůjčení za poplatek 200 Kč.
Celoročně, jen za velmi špatného počasí ne.
Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Kunčice p. O.,
Trojanovice.
2 týdny předem.

Sport

Pod rouškou tmy

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:

1 osoba AKT 104 254
2 osoby AKT 105 255
3 osoby AKT 106 256
4 osoby AKT 107 257

Délka přechodu je 16–20 km s převýšením asi 1 000 m.
Služba není vhodná pro děti do 15 let.
8 hodin.
1–4 osoby.
Pevná obuv, oblečení do hor odpovídající roční době
a počasí. K zapůjčení čelovka. Batoh, spacák a karimatka
vlastní nebo k zapůjčení za poplatek 200 Kč. (Nutno
domluvit předem.)
Celoročně, jen za velmi špatného počasí ne.
Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Kunčice p. O.,
Trojanovice.
2 týdny předem.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
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Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:
		

Není vymezeno, vhodné pro všechny
(od dětí po seniory), bez předchozích zkušeností.
Celodenní.
3–6 osob. Účast diváků není možná.
Sportovní, náhradní tričko, další boty do vody (staré tenisky, sandály, koupací), pláštěnka.
Duben–říjen, podle počasí možno i v další měsíce.
Nevhodné za vytrvalého deště a sněžení.
Jižní Morava.
Týden předem.
Autous celou dobu účastníky doprovází a v době plavby
jim veze osobní věci.

Vodní sporty

Sport

Vodní sporty

Sport

Na raftu či kánoi jako losos peřejí...

První rande s kajakem a kánoí

Kód balíčku: Zážitek na raftu AKT 121 278
Zážitek na kánoi AKT 122 279

Kód balíčku: AKT 120 277
Sjíždění řek je v našich končinách
fenoménem. Chcete to taky
zkusit, ale nemáte důvěru ve své
schopnosti? Absolvujete výcvik
pod dozorem instruktora a nakonec si můžete své nově nabyté
dovednosti hned vyzkoušet přímo
na řece. I naši slavní reprezentanti
kdysi začínali. A s tímto sportem
můžete začít v každém věku!

Ostravské řeky jsou dnes již mnohem čistší než před pár lety a díky historickému
vývoji protékají územím bez jakékoliv zástavby. Na území města leží více než 40
kilometrů řek, z kterých polovinu tvoří tekoucí voda a peřejky, což je ideální pro
volnočasové aktivity. I vy se o tom nyní můžete přesvědčit na vlastní oči. Stačí si
jen zvolit druh plavidla a vydat se na objevnou výpravu. Bát se nemusíte, protože
s vámi popluje zkušený instruktor.

Obsah balíčku:

> V případě, že klient nemá žádnou
zkušenost s vodáckými sporty, pak se
provádí instruktáž o používání výstroje
a ovládání plavidla plus bezpečnostní
instruktáž.
> Sjezd vybraného úseku řeky podle
dohody s instruktorem na raftu nebo na
kánoi.
> Zapůjčení raftu nebo kánoe (dle vybraného programu).
> Doprava od sídla společnosti na místo
sjezdu řeky a zpět není v ceně služby
(nutno uhradit v hotovosti zhotoviteli
v částce 11 Kč/km tam i zpět).
> Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 60 Kč (raft) a 120 Kč (kánoe).

Obsah balíčku:

> Transport klienta na místo výcviku
od sídla firmy a zpět (místo se určí
dle stavu vody).
> Doprava v ceně.
> Zapůjčení vodáckého vybavení
(klient si vyzkouší jízdu na kánoi
i na kajaku, aby rozpoznal rozdíl ve
stylu jízdy a ve stylu ovládání).
> Samotný výcvik – 4 hodiny včetně
sjezdu vybraného úseku řeky: řeka Opava, Moravice, Ostravice – vždy
podle stavu toku v kombinaci s požadavkem klienta.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 90 Kč.
Tělesné předpoklady: Bez omezení. Klient musí přihlédnout ke svému
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
4 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba nebo dle dohody.
Diváci:
Účast diváků je po předchozí konzultaci možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv. Náhradní oblečení a obutí, ručník.
Sezona:
1. května–15. září.
Počasí:
Čerpání služby není závislé na počasí.
Lokalita:
Ostrava a okolí.
Kdy objednávat:
Minimálně 4 dny předem.

Tělesné předpoklady: Bez omezení. Klient musí přihlédnout k aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
5–7 hodin (nezahrnuje čas přepravy).
Počet účastníků:
1 osoba nebo dle dohody.
Oblečení, vybavení: Náhradní oblečení a obutí, ručník.
Sezona:
1. května–15. září.
Počasí:
Čerpání služby není závislé na počasí.
Lokalita:
Ostrava a okolí.
Kdy objednávat:
Minimálně týden předem.

Vodní sporty

Sport

Rafting na Váhu
Kód balíčku: 3–6 osob AKT 057 160

Na raftu do CHKO Litovelské Pomoraví
Výlet po řece Moravě s návštěvou zajímavostí
Kód balíčku: Skupina do 6 osob AKT 055 158

Tento sportovně poznávací program nabízí
účastníkům splutí krásného peřejnatého úseku
Váhu, lemovaného dvěma zříceninami hradů
na trase z Vrútek do Strečna. V rámci akce je
zahrnuta i návštěva opravené zříceniny hradu
Strečno (13. století). Alternativně je možný
i výlet na Malou Fatru – Jánošíkovy diery.

Tento sportovně poznávací program nabízí splutí
nejhezčího úseku kouzelné moravské řeky klikatící se
údolní nivou krajinné přírodní rezervace se vzácnou
flórou i faunou. V rámci alternativního programu je
možné navštívit nejvýznamnější moravský hrad Bouzov s bohatými historickými sbírkami, zámek Úsov,
Mladečské jeskyně, Arboretum v Bílé Lhotě, exkurzi
do pivovaru nebo absolvovat projížďku na koni.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Plavba po Váhu na raftu vedeném
instruktorem (možnost i kánoe nebo Pálavy) na úseku Vrútky-Strečno (12 km)
s návštěvou zříceniny hradu Strečno ze 13. století.
>	Proškolení účastníků.
>	Instruktor.
>	Vstupné do hradu.
>	Pojištění včetně léčebných výloh.
>	 Zapůjčení vodáckého vybavení (raft, pádla, vesty, lodní vak).
>	 Doprava účastníků a materiálu z Olomouce, resp. VK (na trase) do Vrútek
a pak zpět.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Stopa VK, Samolepka VK,
Slivovice 0,75 l, Tričko VK, CD s fotografiemi, Certifikát CK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:

Není vymezeno, vhodné pro všechny
(od dětí po seniory), bez předchozích zkušeností.
1 den.
3–6 osob. Účast diváků není možná.
Sportovní, náhradní tričko, další boty do vody (staré
tenisky, sandály, koupací), pláštěnka.
Duben–říjen nebo dle počasí.
Nevhodné za vytrvalého deště a sněžení.
Slovenská republika – Žilinsko.
Týden předem.
Autobus celou dobu účastníky doprovází a v době plavby
jim veze osobní věci.

Vodní sporty

Sport

>
>
>
>
>

Instruktor.
Doprava účastníků a materiálu.
Vstupné do jeskyní a muzea.
Pojištění.
Plavba CHKO po řece Moravě na nafukovacím člunu (raftu) vedeném
instruktorem na úseku z Moravičan do Litovle (cca 10 km).
> Po trase návštěva Mladečských jeskyní a Muzea výrobny tvarůžků
(podle stavu vody může být i úsek Lukavice-Moravičany).
> Zapůjčení vodáckého vybavení (raft, pádla, vesty, lodní vak).
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Stopa VK, Samolepka VK,
Tričko VK, CD s fotografiemi, Certifikát CK.
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Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Není vymezeno, vhodné pro všechny
(od dětí po seniory), bez předchozích zkušeností.
1 den.
3–6 osob.
Možno sledovat z mostů po trase.
Sportovní oblečení, náhradní tričko, další boty do vody
(staré tenisky, sandály, koupací), pláštěnka.

Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Duben–říjen nebo dle počasí.
Nevhodné za vytrvalého deště a sněžení.
Olomoucký kraj.
Týden předem.

Vodní sporty

Sport

Sport

Kurz potápění

Po řece Moravě historickou Olomoucí
Výletní plavba

Kód balíčku: AKT 115 272

Kód balíčku: Trasa I. AKT 052 155
Trasa II. AKT 053 156
Trasa III. AKT 054 157

Láká vás modré nekonečno hlubin? Dopřejte si několikadenní kurz potápění v bazénu i ve volné vodě
pod vedením zkušených instruktorů.

Netradiční pohled na Olomouc nabízejí projížďky na pohodlných osmimístných nafukovacích člunech vedených
instruktorem. Trasa plavby vede po hlavním toku řeky
Moravy kolem památek historické části Olomouce.

Obsah balíčku:

> Šest lekcí teorie (obvykle dva víkendy od 9.00
do 18.00 hodin).
> Šest lekcí praktického výcviku v bazénu
(obvykle dva víkendy po 2 hodinách).
> 4 závěrečné ponory ve volné vodě
(20 až 40 minut, podle teploty vody
a schopností frekventanta, lokalita: lom Svobodné Heřmanice).
> Platná certifikace IANTD (International association nitrox and technical divers) v případě úspěšného zakončení kurzu.
> Čepice a tričko.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 570 Kč.

Obsah balíčku:

> Plavba na raftu vedeném instruktorem.
Trasa I. Morava – hlavní tok: Od silničního mostu Černovír-Lazce kolem barokního komplexu Klášterní Hradisko, přes Letnou, dále kolem Pravoslavného
kostela na Gorazdovém náměstí, po soutoku s Bystřicí k mostu na Envelopě.
Trasa II. Mlýnský Potok – rameno Moravy: Z Dlouhé ul. přes Lazce, kolem
novogotické katedrály sv. Václava, Přemyslovského paláce přes Bezručovy sady
podél starobylých olomouckých hradeb s výhledy na kostel sv. Michala s bývalým dominikánským klášterem, na Hrad, kolem Botanické zahrady, Michalským
stromořadím k mostu u Tržnice.
Trasa III. Morava – hlavní tok: Od mostu v Chomoutově přírodou JV částí
rovinaté údolní nivy řeky Moravy Chráněnou krajinnou oblasti Litovelské Pomoraví do Černovíra a odtud pokračuje přes Černovír-Lazce, kolem barokního
komplexu Klášterní Hradisko, přes Letnou, dále kolem Pravoslavného kostela na
Gorazdovém náměstí, po soutoku s Bystřicí k mostu na Envelopě.
>	Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Stopa VK, CD s fotografiemi,
Certifikát CK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tělesné předpoklady: Nutný je dobrý zdravotní stav. Služba není vhodná pro
lidi trpící epilepsií či kardiaky. V případě zdravotních
problémů nutno sdělit užívání léků.
Celkový čas:
Jednotlivé lekce jsou rozděleny do několika dní (praktický výcvik je obsažen ve 2 víkendech). Po dohodě lze
přizpůsobit požadavkům klienta.
Počet účastníků:
1 osoba. Po předchozí dohodě možno službu poskytnout
i větším skupinám osob. Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Plavky, ručník. Pronájem veškeré výzbroje je v ceně:
neoprénový oblek, potápěčská maska, dýchací trubice,
automatika, neoprénová obuv, řemínkové ploutve,
potápěčská tlaková láhev se stlačeným vzduchem, žaket,
olověná závaží upevněná na opasku (možno použití
vlastní výstroje ABC).
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita:	Ostrava, lom Svobodné Heřmanice.
Kdy objednávat:
Minimálně 14 dní předem.

Není vymezeno, vhodné pro všechny
(od dětí po seniory), bez předchozích zkušeností.
Trasy I. a II. cca 1 hodinu, trasa III. cca 3 hodiny.
3–6 osob.
Běžné sportovní turistické oblečení.
Březen-listopad (možno i silvestrovské plavby není-li
zamrzlá řeka). Nevhodné za vytrvalého deště a sněžení.
Olomouc.
Týden předem.

Sport

Seznamovací ponor

Vodní sporty

Vodní sporty

Jak to kdysi bylo

Tradice

Jak sa tenkrát žilo

Kód balíčku: AKT 116 273

Kód balíčku: TRA 004 057

Zajímá vás potápění, ale jste v tomto
směru úplní začátečníci? Přesto by
jste si chtěli nanečisto zkusit, jaké to
je, potápět se jako opravdoví potápěči s výstrojí, ale za bedlivého dozoru
zkušeného instruktora v bezpečí
bazénu? Tak potom neváhejte
a zkuste si to!

Vyzkoušejte si, jak žili naši předkové. Ještě
před několika desítkami let žili lidé na Valašsku v úzkém sepjetí s přírodou, život plynul
pozvolna, řízen pouze ročními obdobími
a tvrdou prací, bez spěchu a stresu. Stará
valašská dřevěnice tyto časy ještě pamatuje.

Obsah balíčku:

> Ubytování ve staré dřevěnici.
> Možnosti vyzkoušet si, dle ročního
období: kosení trávy a sušení sena,
okopávání brambor, atd.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Aktivstopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.
• Tričko VK.

Obsah balíčku:

> Úvodní instruktáž o nástrahách
potápění, o práci s technickým vybavením, o správném dýchání a pohybu
pod vodou a bezpečnostní instruktáž.
> Potápění v bazénu (zpravidla bazén Vítek, Vítkovické učiliště, Ostrava-Hrabůvka).
> Zapůjčení výstroje.
> Doprovod zkušeného potápěče.
> Čepice a tričko.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 60 Kč.
Tělesné
předpoklady:

Tělesné předpoklady: Nutný je dobrý zdravotní stav. Služba není vhodná pro
lidi trpící epilepsií či kardiaky. V případě zdravotních
problémů nutno sdělit užívání léků.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba. Po předchozí dohodě možno službu poskytnout
i větším skupinám osob.
Oblečení, vybavení: Plavky, ručník. Pronájem veškeré výzbroje je v ceně:
neoprénový oblek, potápěčská maska, dýchací trubice,
automatika, neoprénová obuv, řemínkové ploutve,
potápěčská tlaková láhev se stlačeným vzduchem, žaket,
olověná závaží upevněná na opasku (možno použití
vlastní výstroje ABC).
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita:	Ostrava.
Kdy objednávat:
Minimálně 14 dní předem.
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Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
 ěti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému zdravotnímu
d
stavu. Jsme schopni přizpůsobit
program i pro menší děti nebo
pro tělesně postižené.
Celkový čas:
5 dní.
Počet účastníků: 1–4 osoby (po dohodě).
Diváci:
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Oblečení dle ročního období.
Vlastní technické vybavení
není nutné – zapůjčíme.
Sezona:
Květen, červen, srpen.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Zubří.
Kdy objednávat: Nejlépe 1 měsíc předem.

Jak to kdysi bylo

Tradice

Jak to kdysi bylo

Tradice

U valašského mlynáře

Putování přes Javorníky za lidovými řemeslníky
Kód balíčku: 5 osob: TRA 018 071,
10 osob: TRA 019 072, 15 osob: TRA 020 073

Kód balíčku: TRA 021 114
Přijďte se podívat do pohankovém mlýna na
Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zde se
loupe pohanka již od roku 1861 mechanickým
způsobem, při němž nejsou znehodnocovány
vitamíny.
Přáním valašských mlynářů vždy bylo, aby pohanka přinášela lidem zdraví, které stále zůstává tím největším bohatstvím každého člověka.

Vydajtě sa přes valašské kotáry, po cestách
necestách. Dozvíte se o všeckém pěkném na
Valachoch a eště k temu navštívíte šikovné
řemeslníky. Víte, jak sa otlúkaly píšťalky, či
jak sa šily krpce? Že ni? Tož tak to možeme
vyraziť. Večer budětě příjemně ušvicovaní,
nohy vás budú boleť, ale duša bude v peřu.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Celodenní turistický výšlap se zajímavým výkladem o Valašsku z Kohútky do Velkých Karlovic.
> Návštěva u místního výrobce lidových hudebních nástrojů a výrobce
tradiční kožené valašské obuvi – krpců s předvedením výroby.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Pohlednice VK.
• Aktivstopa VK.
• Samolepka VK.
• Tričko VK.
• Slivovice VK 0,2 l, popřípadě Slivovice VK 0,75 l (u TRA 020 073).

> Exkurze v pohankovém mlýně.
> Povídání o historii zpracování pohanky.
> Na místě možnost nákupu pohanky
a pohankových výrobků.
> Dárkový balíček VK (klient obdrží na místě):
• Kniha receptů: „Pohanka ve mlýně a v kuchyni“.
• Pohankové křupky.
• Pas Valašského království.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Bez omezení.
30 minut.
1 osoba i skupiny.
Účastník
je zároveň
divákem.
Oblečení, vybavení: Civilní oblečení.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není
závislá na počasí.
Lokalita:
Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden před realizací služby.
Poznámka:
Tento Balíček doporučujeme jako dobrý tip na doplnění
programu k jinému Balíčku zážitků.

Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
děti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
1 den.
Počet účastníků: Služba je určena pro jednotlivce, rodiny a skupiny (do 15 osob).
Diváci:
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Turistický oděv dle počasí, pevná obuv.
Sezona:
Březen–říjen.
Počasí:
Realizace služby je závislá na klimatických podmínkách.
Lokalita:
Javorníky
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny předem.

Jak to kdysi bylo

Tradice

Valašská svatba

Jak to kdysi bylo

Tradice

Vánoce, čas hojnosti ve Valašském království

Kód balíčku: TRA 001 001

Kód balíčku: program A) TRA 025 132
program B) TRA 026 133

…A byla svatba – vždyť to znáte. Ale jaká! Valašská!
Nevěsta a ženich oblečeni do svátečních krojů si řekli
své ano na dřevěné radnici. Venku hrála muzika, ogaři
a cérky sa točili v kole. Vyzdobený žebřiňák odvezl
novomanžele do valašské koliby, kde se stoly prohýbaly pod množstvím jídla. Večer vdané roby začepily
nevěstu a chlapi sňali ženichovi z klobúka voničku
a nasadili jalovec. Maměnkám aj pantátům tekly po
tvářích slzy jako hrachy. To byla krása! Potom už sa
enem pilo, jedlo, zpívalo a tancovalo až do rána…

Jedinečný komponovaný večer ve stylovém prostředí
s cimbálovou muzikou. Obsahem programu je ukázka
lidových zvyků Valašska v čase adventu a vánočních
svátků. Ukázky lidových řemesel, výuka valašských
tanců, humorné vyprávění u draní peří, pasování na
Valachy. Pochutnáte si na výtečném vánočním menu z pravých valašských specialit. Celým večerem provází moderátor a delegáti Valašského království v krojích.

Obsah balíčku:

Program A: >
			
		
>
		
>
		
>
		
>
		
>

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Registrace obřadu na městském úřadě v Rožnově.
Delegáti – ogar a cérka, kteří budou k dispozici při přípravách na obřad.
Stylový svatební obřad v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R.
Zapůjčení mužského a ženského kroje. Valašská svatební kytice.
Vystoupení cimbálové muziky a tanečního souboru – po celý den.
Jízda kočárem z Valašského muzea na radnici v Rožnově pod Radhoštěm
a dále do valašské koliby Kordulka na svatební hostinu.
Ukázka zvyků a obyčejů Valašska. Večer starodávný rituál začepení.
Profesionální fotograf bude přítomen po celou dobu obřadu a svatební hostiny.
Svatební fotografie v exteriérech Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R.
Pasování nevěsty a ženicha na Valachy a udělení domovských práv ve VK.
Svatební dar od Valašského království.

Tělesné
Bez omezení.
předpoklady:
Pouze pro svobodné.
Počet účastníků: Maximální počet svatebčanů 120 osob.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení:	Snoubencům zapůjčíme sváteční valašské kroje
při objednání služby je nutné předem nahlásit míry.
Sezona, počasí:
Celoročně. Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat: V předem určených termínech min. 2 měsíce před svatbou.
Poznámka:
Jídlo a ubytování není zahrnuto do ceny služby. Doporučujeme výběr ze speciálního valašského svatebního menu. Podle
vašich požadavků zajistíme ubytování v blízkosti Koliby.

Lidová řemesla: možnosti: perníky – zdobení, štípané holubičky,
recepty na frgály…
Cimbálová muzika – Radegast, Javořina, Valašský Vojvoda.
Povídali tetka Kača – vyprávění u draní peří.
Valašské vánoční zvyky.
Ukázka valašských tanců, případně i výuka: kovářský, točený…
Pasování na Valachy.

Program B: > Jako program A, navíc ohňostroj za hudebního doprovodu.
> Oba programy: Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou po realizaci):
• CD s fotografiemi
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Tělesné předpokl.: Bez omezení.
Počet účastníků: Max. 120 osob, 3 hodiny.
Diváci:
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení:	Program probíhá v interiéru stylových kolib, ohňostroj venku
– teplé zimní oblečení. Veškeré technické zařízení zajistíme.
Sezona, počasí:
Celoročně. Za každého počasí. Pokud je součástí programu
ohňostroj: odpalování nelze provádět za silného větru a při
bouřce. Pokud dojde ke zrušení ohňostroje v den konání
– storno ve výši 20 %, což je cena trvale znehodnocených
pyrotechnických výrobků, které mají po zpracování
omezenou trvanlivost několika hodin.
Lokalita:
Frenštát p. R., Rožnov p. R., Štramberk.
Kdy objednávat: Tři týdny před pořádáním akce.
Poznámka:
Program lze upravit na míru, dle individuálních požadavků.

Tradice

Jak to kdysi bylo

Výuka valašských tanců

program A) TRA 022 129
program B) TRA 023 130
program C) TRA 024 131
Pod vedením zkušených tanečníků z valašského souboru
„Jasénka“ se naučíte základům
několika valašských tanců.

Obsah balíčku:

Program A
> Výuka tří základních valaš-		
ských tanců: Točené, Luženské točené, Uherské točené.
Podle šikovnosti tanečníků
lze přidat i Zvŕtaný.
> Popis tanců.
> Mužské figurální prvky tanců.
> Základní točenice děvčat.
> Celkové provedení tanců.
Program B
I. část
> Výuka tanců krokových: vyšlapávaný valčík, šlapák, polka (polka do leva).
> Popis a výuka jednotlivých tanců.
> Spojení těchto krokových variací v tancích dvoják, troják, čtverák.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:

II. část
> Výuka tance starodávného.
Program C
> Výuka tanců krokových: Bystřičák, Černá vlnka, Na vrch Javorníčka,
Uťal bučka, Pilky, Švec, Kovářský, Řeznický, Cikánský.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas Valašského království, Stopa VK, Pamětní list, Pohlednice VK.

Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Jak to kdysi bylo

Tradice

Drátování

Kód balíčku pro 4 osoby: TRA 002 018
Kód balíčku pro 6 osob: TRA 003 019

Kód balíčku: TRA 015 068
Obsah balíčku:

Strávit několik dní ve Valašském království je lákavé. Ale co takhle bydlet ve stylové roubence pod
štramberskou Trúbou?! Večer si zatopit dřevem
v kachlových kamnech a ráno se nechat probudit
kokrháním kohouta. Vypnout telefon a celý den
se toulat s rodinou či přáteli po malebném kraji.
Díky „Výletní kartě“ se před vámi budou otevírat dveře muzeí i brány hradů,
poznáte zajímavosti a unikáty tohoto překrásného koutu Valašského království.

> Praktická ukázka řemesla a odborné vedení
klienta, který si dané řemeslo osobně vyzkouší.
> Zájemce se seznámí s drátováním malých
předmětů tenkým měděným drátem
(např. hrníčky nebo vajíčka).
> Může drátovat tvarově různorodý rám tvořený
tlustším drátem, který bude vyplňovat drátem
tenčím.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):

Obsah balíčku:

> Dva noclehy ve valašské roubence v podhradí.
> Výletní karta – volná vstupenka do muzeí a kulturních zařízení, památek
a atrakcí v mikroregionu Kopřivnicko: Technické muzeum Tatra, Vila Ignáce
Šustaly, Expozice Fojtství, Expozice E. a Z. Zátopkových, Expozice Z. Buriana,
Štramberská Trúba, Městský pivovar Štramberk, Pekárna Štramberských uší,
Mini zoo, Rozhledna na Bílé hoře, Hrad Hukvaldy, Muzeum Leoše Janáčka.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK.
• Aktivstopa VK, Samolepka VK, Tričko VK.
• Slivovice VK 0,2 l, resp. 0,75 l (u TRA 003 019).

Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
2 noci a 3 dny.
4–6 osob.
Přítomnost diváků není možná.
Dle ročního období. V roubence
je elektřina, teplá voda,
kuchyňské spotřebiče, televize.
Celoročně.
Realizace služby není závislá na
počasí.
Štramberk.
Nejlépe 1 měsíc předem.

Pro šikovné pazúry

Tradice

Život v podhradí

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Klienti musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
2 hodiny včetně 15 minutové přestávky.
1–6 osob.
Účast diváků je možná po domluvě.
Pohodlné oblečení, přezůvky.
září–červen: pondělí–pátek dopoledne prakticky kdykoliv
a odpoledne zahájení kurzu nejpozději ve 13.30 hodin
víkendy – podle obsazenosti sálu
červenec–srpen: prakticky každý den
výhodnější pro lektory by byl začátek od 15.30 hodin
včetně večerních hodin.
Výuka probíhá v interiéru za každého počasí.
Valašské království.
14 dní před realizací služby.

• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Pohlednice VK.
• Bavostopa VK.
• Samolepka VK.
Tělesné
předpoklady:

-25-

Program je vhodný pro dospělé
všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
Celkový čas:
2 – 3 hodiny
(dle zručnosti klienta).
Počet účastníků:
1 osoba. Účast více osob je možná
po individuální domluvě.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná, maximální počet – 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení, které se může v průběhu
realizace služby znečistit. Technické vybavení, materiál
a nástroje dodá poskytovatel služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Pro šikovné pazúry

Tradice

Pro šikovné pazúry

Tradice

Frivolitky

Krosienky

Kód balíčku: TRA 009 062

Kód balíčku: TRA 010 063
Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Ukázka řemesla a odborné
vedení klienta, který si dané
řemeslo vyzkouší.
> Zájemce se seznámí s tkaním
na rámu (na tzv. nekonečné
osnově). Vzájemným proplétáním rovno běžných svislých
nití vznikne tkanina ze dvou
stran, která se uprostřed zakončí provlečením zajišťovací
nitě. Touto klasickou valašskou
technikou se vyráběly čepce
a pravděpodobně i punčochy.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):

> Ukázka řemesla a odborné vedení klienta,
který si dané řemeslo vyzkouší.
> Zájemce se seznámí s postupem výroby krajky
vázáním obloučků pomocí frivolitkového člunku.
> Vytváří se uzlíky, které se řadí za sebou
a stahováním se dají tvarovat.
> Pracuje se s jedním či více člunky.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
3–4 hodiny (dle zručnosti klienta).
1 osoba. Účast více osob je možná po individuální domluvě.
Přítomnost diváků je možná, maximální počet – 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení, které se může v průběhu
realizace služby znečistit.
Technické vybavení
dodá poskytovatel
služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby
není závislá na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před
realizací služby.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
3–4 hodiny (dle zručnosti klienta).
1 osoba. Účast více osob je možná po individuální domluvě.
Přítomnost diváků je možná, maximální počet – 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení, které se může v průběhu
realizace služby znečistit.
Technické vybavení dodá poskytovatel služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Pro šikovné pazúry

Tradice

Paličkování

Pletení košíků

Kód balíčku: TRA 011 064

Kód balíčku: TRA 016 069
Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Ukázka řemesla a odborné vedení
klienta, který si dané řemeslo
vyzkouší.
> Zájemce se seznámí s pletením
z pedigu ( jednodušší pro začátečníky než klasické proutí).
> Z hlediska časové náročnosti se budou vytvářet malé košíčky, oplétat
láhve, zvonečky apod.
> Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK, Samolepka VK.

> Ukázka řemesla a odborné vedení
klienta, který si dané řemeslo
vyzkouší.
> Zájemce se seznámí s technikou
vázání krajek pomocí paliček.
Krajka se tvoří několika páry nití
(v závislosti na složitosti krajky).
Kvůli náročnosti tohoto řemesla se
zájemce naučí základy paličkování.
> Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
2–3 hodiny (dle zručnosti klienta).
1 osoba. Účast více osob je možná po domluvě.
Přítomnost diváků je možná, maximální počet – 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení, které se může v průběhu
realizace služby
znečistit. Technické
vybavení dodá
poskytovatel služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby
není závislá
na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny
před realizací služby.

Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný
pro dospělé všech
věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
Celkový čas:
3–4 hodiny (dle zručnosti klienta).
Počet účastníků:
1 osoba. Účast více osob je možná po individuální domluvě.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná, maximální počet – 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení, které se může v průběhu
realizace služby znečistit.
Technické vybavení dodá poskytovatel služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Pro šikovné pazúry

Tradice
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Pro šikovné pazúry

Tradice

Pro šikovné pazúry

Tradice

Ruční výroba keramiky

Síťování

Kód balíčku: TRA 014 067

Kód balíčku: TRA 012 065

Obsah balíčku:

Ve Valašském království se ještě stále můžete setkat
s lidmi, kteří ovládají tradiční řemesla: tkalcovství,
řezbářství, metlářství, košíkářství, drátování hrnců,
síťování či ruční výrobu keramiky. Některá z nich,
např. „Vizovické pečivo“ či „Zuberská výšivka“,
proslavila Valašsko daleko za jeho hranicemi.
Pokud vám učarovalo kouzlo starých řemesel, jsou
zde právě pro vás balíčky zážitků „Pro šikovné pazúry“. Budete mít jedinečnou možnost strávit den
s tradičním valašským řemeslem, které si sami vyberete. Nejen, že se budete řemeslníkům dívat tak
říkajíc pod „pazúry“, ale také si sami staré postupy
vyzkoušíte a třeba i něco vyrobíte. To vše ve stylovém prostředí, pod odborným
dohledem. Získáte jedinečný zážitek a objevíte v sobě skryté dovednosti. Zároveň
přispějete k zachování tradičních lidových řemesel na Valašsku.

> Ukázka řemesla a odborné vedení
klienta, který si dané řemeslo
vyzkouší.
> Zájemce se seznámí s ručním
tvarováním keramiky z plátů,
kuliček či hádku.
> Výrobky se nechají usušit,
vypálit, případně opatřit glazurou
a klientovi se pošlou poštou.
> Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
2–3 hodiny (dle zručnosti klienta).
1 osoba. Účast více osob je možná po individuální domluvě.
Přítomnost diváků je možná, maximální počet 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení, které se může v průběhu
realizace služby znečistit.
Technické vybavení, materiál a nástroje dodá
poskytovatel služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
3–4 hodiny (dle zručnosti klienta).
1 osoba. Účast více osob je možná po individuální domluvě.
Přítomnost diváků je možná, maximální počet – 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení. Technické vybavení,
materiál a nástroje dodá poskytovatel služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Pro šikovné pazúry

Tradice

Ukázka řemesla a odborné vedení klienta, který si dané řemeslo vyzkouší.
Zájemce se seznámí s metodou, kterou se vyráběly hlavně čepce a pokrývky.
Naučí se základy síťování na menších výrobcích, jako jsou šály, síťovky atd.
Po usíťování základní síťoviny se do ní následně vyšívá.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Bavostopa VK, Pohlednice VK, Samolepka VK.

Pro šikovné pazúry

Tradice

Tkalcovský den

Vázaní rukavic na formě

– v moravské gobelínové manufaktuře

Kód balíčku: TRA 008 061

Kód balíčku: TRA 017 070
Obsah balíčku:

Tkalcovský stav dříve nechyběl snad v žádné
chalupě na Valašsku. Celou zimu bylo večer
co večer slyšet jeho klapot. Na šikovnosti a píli
tkalce závisela obživa rodiny. Vyzkoušejte si
jedno z tradičních lidových řemesel na starém
dřevěném tkalcovském stavu.

>
>
>

Ukázka řemesla a odborné vedení klienta, který si dané řemeslo vyzkouší.
Zájemce se seznámí s vázáním rukavic technikou tkaní ze zbytků vlny.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

Obsah balíčku:

> Exkurze v Moravské
gobelínové manufaktuře.
> Instruktáž k práci na tkalcovském stavu.
> Práce na historickém tkalcovském stavu.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Pohlednice VK.
• Bavostopa VK.
• Samolepka VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
3–4 hodiny (dle zručnosti klienta).
1 osoba. Účast více osob možná po předchozí domluvě.
Přítomnost diváků je možná, maximální počet – 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení, které se může v průběhu
realizace služby znečistit. Technické vybavení, materiál
a nástroje dodá poskytovatel služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Vybavení:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti o
 d 12 let.
5 hodin.
Max. 4 osoby/den.
Přítomnost diváků není možná.
Pohodlný pracovní oděv. V zimním období teplejší oděv.
Veškeré vybavení i materiál poskytne Moravská gobelínová
manufaktura.
Sezona:
Služba se realizuje po celý rok s výjimkou různých provozních
překážek, období závodní a lektorské dovolené.
Počasí:
Poskytnutí služby není závislé na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat: Nejlépe 1 týden předem.
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Pro šikovné pazúry
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Vizovické pečivo

Naučte se zuberskou výšivku

Kód balíčku: TRA 013 066

Kód balíčku: TRA 007 060

Obsah balíčku:

Rám a jemné plátno,
tenké bílé niti,
láska k přírodě,
z níž lze vykouzliti
jehlou krásné kvítí.

>

>

Ukázka řemesla a odborné vedení klienta, který si dané řemeslo vyzkouší.
> Zájemce se seznámí s výrobou figurálního dekorativního pečiva technikou,
která vznikla ve Vizovicích.
> Používají se různé postupy tvarování
např. krájení, vytlačování, stříhání a zdobení např. semínky.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

Za časů našich prababiček bývalo zvykem,
že si dívky vyšívaly svou výbavu. Možná,
že i vy s láskou opatrujete kapesníček zdobený pravou zuberskou výšivkou, která
proslavila Valašsko daleko za hranicemi.

Obsah balíčku:
>
>
>
>

Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný
pro dospělé všech
věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
Celkový čas:
2–3 hodiny (dle
zručnosti klienta).
Počet účastníků:
1 osoba. Účast více
osob je možná po
individuální domluvě.
Diváci:
Přítomnost max. 2 		
diváků je možná.
U dětí je doprovod 		
jedné dospělé osoby 		
velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Pracovní oblečení.
Technické vybavení, 		
materiál a nástroje dodá poskytovatel služby.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Pro šikovné pazúry

Tradice

Ukázka vyšívání odborníkem.
Zhotovení vlastního výrobku.
Odborné vedení.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Bavostopa VK, Pohlednice VK.
• Samolepka VK, Tričko VK, Slivovice VK 0,75 l.
Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
35 hodin (5 dní).
1–6 osob (po dohodě).
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv, pro čerpání služby není nutný speciální oděv.
Vlastní technické vybavení není nutné,
možnost zapůjčení na místě.
Červenec a srpen (vždy 5 dní tj. pondělí až pátek,
9.00–12.00 a 14.00–18.00; pouze soboty – možno
i celoročně po domluvě).
Realizace služby není závislá na počasí.
Zubří.
Nejlépe 1 měsíc před realizací služby.

Pro šikovné pazúry

Tradice

Seznámení se zuberskou výšivkou

Zuberská výšivka

Kód balíčku: TRA 005 058

Kód balíčku: TRA 006 059
Obsah balíčku:

Bílá látka, bavlnka, jehla a rám, nesmírná
trpělivost vyšívačky a její vrozený cit pro
krásu, která dovede vykouzlit na látce
květiny našich zahrádek i polního kvítí,
to je základ zuberské výšivky.

> Praktická ukázka řemesla a odborné
vedení klienta, který si dané řemeslo
osobně vyzkouší.
> Zájemce se seznámí se základy
techniky výroby výšivky.
> Vzor výšivky se nejprve na plátno
načrtne pastelkou a poté se obšívají
kontury s následným dohotovením
výšivky.
> Po vyšití kontur se jejich výplně
nastřihnou, vytáhnou se některé nitě
a ty zbylé se ještě obšívají.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):

Obsah balíčku:

> Ukázka vyšívání.
> Možnost vyzkoušet si základy
vyšívání.
> Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK.
• Pamětní list VK, Bavotopa VK.
• Pohlednice VK, Samolepka VK.

• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
6 hodin.
1 osoba.
Přítomnost diváků
není možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Vlastní technické
vybavení není nutné,
možnost zapůjčení
na místě.
Sezona:
Soboty – celoročně,
po domluvě možný
i jiný den.
Počasí:
Realizace služby
není závislá na počasí.
Lokalita:
Zubří.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 měsíc předem.

Tělesné
předpoklady:
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Program je vhodný
pro dospělé všech
věkových kategorií i pro děti od 12 let.
Celkový čas:
3–4 hodiny (dle zručnosti klienta).
Počet účastníků:
I osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná, maximální počet 2 osoby.
U dětí je doprovod jedné dospělé osoby velmi vhodný.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme pracovní oblečení. Vlastní technické
vybavení není nutné, možnost zapůjčení na místě.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Zubří.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Astronomie

Pohoda

Hvězdářský balíček zážitků

Planetárium – trenažér začínajícího pozorovatele

Kód balíčku: POH 001 002

Kód balíčku: POH 090 290

Pohled na noční oblohu plnou hvězd je snad to nejkrásnější, co můžeme v životě spatřit. Valašské království pro
vás připravilo pozorování vesmíru dalekohledem s odborným výkladem, aniž byste museli navštívit hvězdárnu
či planetárium.Hvězdářský balíček zážitků, to je nečekané a originální zpestření rodinné oslavy či firemní akce.
Odborník v oblasti astronomie vás seznámí s fantastickým prostorem nad vaší hlavou, s noční oblohou. Proniknete do tajů vesmíru, který nám, navzdory bouřlivému
rozvoji techniky, z našeho běžného života stále více mizí.

Možná vás při návštěvě hvězdárny napadlo, jaké
by bylo mít svůj vlastní dalekohled a pozorovat
oblohu kdykoli podle nálady, počasí a úkazů
na obloze. Právě pro vás je určen tento balíček
zážitků. V úvodní lekci pod umělou oblohou
planetária se aktivně naučíte základní orientaci a
dozvíte se, kde a jak vyhledat ty nejzajímavější objekty. V následujících konzultacích vám poradíme
s prvními kroky při vašem vlastním pozorování.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:
>
>
>
>

> Úvodní lekce (60 minut živě moderovaný
pořad v planetáriu a 30 minut konzultace).
> Tři telefonické nebo e-mailové konzultace (do
tří měsíců po úvodní lekci).
> Alternativně jedna osobní konzultace (30 minut
na pracovišti planetária do tří měsíců po
úvodní lekci).
> Dárek – otočná mapa oblohy.
> Volná vstupenka do sbírek Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava pro 1 osobu na 1 vstup.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě
90 Kč.

Návštěva hvězdáře na vámi určeném místě.
Poutavý a zasvěcený výklad o vesmíru.
Pozorování oblohy hvězdářským dalekohledem.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Bavostopa, Pohlednice, Samolepka, Tričko VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona:
Počasí:

Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:

Tento balíček je určen
pro dospělé i děti.
2–3 hodiny.
Pro jednotlivce i skupiny max. 10 osob. Účast více osob po
domluvě. Doporučujeme pro rodinné oslavy či firemní akce.
Množství pasivních diváků není nijak omezeno.
Jakýkoliv oděv odpovídající aktuálním klimatickým podmínkám. Pozorování oblohy probíhá venku.
Službu lze využít celoročně.
V případě špatného počasí nelze službu realizovat. Proto je
při objednávání Hvězdářského balíčku nezbytné dbát našich
doporučení vztahujících se ke stanovení nejvhodnějšího
termínu pro pozorování noční oblohy.
Valašské Meziříčí, Kopřivnice, po domluvě i jinde.
Nejlépe tři týdny předem.
Pro větší skupiny jsme připraveni rozšířit nabídku o další
produkty spojené s astronomickou tématikou.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Degustace

Pohoda

Pohoda

Poklady zámecké vinotéky

Lokalita:
Kdy objednávat:

Degustace

Kód balíčku: 6 osob GAS 008 220
12 osob GAS 009 221

Kód balíčku: 6 osob GAS 006 218
12 osob GAS 007 219

K Moravě neodmyslitelně patří víno, magický nápoj, který je starý jako sama civilizace.
Seznamte se s jeho historií, s vinařskými
podoblastmi Moravy, nechte se unést jemnou
vůní a nenapodobitelnou chutí různých odrůd a ročníků, nebojte se zeptat profesionálního someliéra na vše, co vás o víně zajímá.

Dobré pivo je součástí české národní
identity. Nad orosenou sklenicí piva se
uzavírají celoživotní přátelství, sklenice
piva osvěží nejen v horkých letních dnech.
Zajímá vás jak se pivo vyrábí a neměli jste
dosud příležitost se zeptat? Nabízí se vám jedinečná prohlídka pivovaru
se zasvěceným výkladem zkušeného sládka, degustace mladých piv, seznámení
s tajemstvím správně natočeného piva, dobré jídlo a malý dárek.

Obsah balíčku:

> Co byste chtěli vědět o vínu, ale báli jste se na to zeptat (someliéra).
> Virtuální procházka vinařskými podoblastmi Moravy s výkladem
(renesanční vinný sklep).
> Senzorický test chutí a vůní (renesanční vinný sklep).
> Degustace vín – jak na to… (vinotéka Hrozen).
> Řízená degustace vín (8 vzorků) s dary naší země: sýr Grand moravia, domácí slanina, vinné klobásy na grilu, domácí chléb + doplňky (Malý erbovní sál).
> Dárek – láhev Zámeckého vína 0,7 l (Doc. Ing. Michlovský CSc.), tričko
s logem.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 300 Kč (6 osob)
a 600 Kč (12 osob).

Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:

Bez omezení.
1,5–2 hodiny.
1 osoba.
Pořadu v planetáriu se
může zúčastnit dalších
5 osob.
Běžný oděv.
1. září–30. června, nezávisle
na počasí.
Ostrava-Poruba.
Nejlépe tři týdny předem.

Za tajemstvím zámeckého pivovaru

Obsah balíčku:

Tělesné ředpoklady:

Astronomie

Pohoda

>
>
>
>
>

Co byste chtěli vědět o pivu, ale báli jste se na to zeptat (sládka).
Prohlídka pivovaru s výkladem (Zámecký pivovar).
Degustace mladých piv – 3 vzorky (Zámecký pivovar).
„A přece se točí“… jak se točí pivo – 2 piva/os (Zámecký Restaurant).
Grilujeme na pivu – posezení s jídly z krbu a dobrým pivem
(250 g masa + doplňky, domácí chléb, 3 piva/os), (Malý erbovní sál).
> Dárek – logovaná pivní sklenice, tričko s logem, odznak „Pivní znalec“.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 270 Kč (6 osob)
a 540 Kč (12 osob).
Tělesné předpoklady: Služba je určena pro osoby starší 18 let. Klient musí
přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
cca 4 hodiny.
Počet účastníků:
6 a 12 osob.
Diváci:
Účast diváků není
možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita:
Ostrava-Zábřeh.
Kdy objednávat:
Minimálně 14 dní
předem.

Pro osoby starší 18 let.
Klient musí přihlédnout
k aktuálnímu zdravotnímu
stavu.
cca 4 hodiny.
6 a 12 osob.
Běžný oděv pro volný čas.
Celoročně, nezávisle na
počasí.
Ostrava-Zábřeh.
Minimálně 14 dní předem.
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Fotografování

Pohoda

Fotografování

Pohoda

Beskydské hory s objektivem

Cesta pralesem s objektivem

Kód balíčku: 1 osoba: POH 008 020
2 osoby: POH 009 021
3 osoby: POH 010 022

Kód balíčku: 1 osoba: POH 011 023
2 osoby: POH 012 024
3 osoby: POH 013 025

Kurz krajinářské fotografie (fotografování
valašské krajiny) je určen pro návštěvníky
Valašska, Beskyd a přilehlých pohoří. Profesionální fotograf vás seznámí s pravidly práce
s fotoaparátem v krajině. Snímky krajiny
z dovolené již nikdy nebudou vypadat tuctově. Zažijete den v krásné přírodě a mnoho se naučíte. Pustevny, Čertův mlýn
a Kněhyně patří k nejfotogeničtějším lokalitám v Beskydech. Pseudokrasové
útvary, původní porosty a horské louky v kombinaci s fantastickými výhledy jsou
zárukou nevšedního zážitku.

Můžete zažít den v krásné přírodě s profesionálním fotografem a mnoho se naučit.
Navštívíte národní přírodní rezervaci prales
Mionší s unikátní flórou a faunou. Z úbočí
hor Úplaz a Horní Polana se nabízí krásné
výhledy na hřebeny Těšínských Beskyd.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

>
>
>
>

>
>
>
>

Tělesné
předpoklady:

Kurz krajinářské fotografie.
Návštěva atraktivních lokalit s profesionálním fotografem.
CD s fotografiemi klienta pořízenými během kurzu.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Aktivstopa VK, Samolepka VK.
• Tričko VK (pouze u POH 010 022).

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Pohoda

Kurz krajinářské fotografie.
Návštěva atraktivních lokalit s profesionálním fotografem.
CD s fotografiemi klienta pořízenými během kurzu.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Aktivstopa VK, Pohlednice VK, Tričko VK.

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
děti od 12 let. V rámci programu se budete pohybovat v ne
náročném až středně náročném lesním nebo horském terénu.
Celkový čas:
7 hodin.
Počet účastníků: 1–3 osoby, po domluvě možno i větší skupiny.
Diváci:
Přítomnost osob neúčastnících se kurzu není vhodná.
Oblečení,
Lehké turistické oblečení a obuv dle ročního období.
vybavení:
Předpokládáme, že všichni účastníci budou mít svůj fotoaparát, na kterém je možno jakkoli nastavit čas a clonu, a to buďto
digitální nebo analogový. Pokud se tohoto BZ budou účastnit
jedna nebo dvě osoby je možné zapůjčení digitálních fotoaparátů za příplatek 200 Kč/os.
Doporučujeme: Zrcadlovka s výměnnými objektivy, stativ, šedý přechodový filtr.
Sezona:
Od 1. června do 15. září.
Počasí:
Službu je možné realizovat při jakémkoliv počasí
(při špatném počasí se zvýšenými nároky na vybavení).
Lokalita:
Dolní Lomná.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Od 12 let. Nenáročný až středně náročný terén.
7 hodin.
1–3 osoby nebo dle dohody.
Přítomnost osob neúčastnících se kurzu není vhodná.
Lehké turistické oblečení dle ročního období. Vlastní
fotoaparát (digitální či analogový) s nastavitelným časem
a clonou. Půjčení dig. fotoaparátů za 200 Kč/os. Doporučujeme zrcadlovku
s výměnnými objektivy, stativ, šedý přechodový filtr.
Celoročně, nejvhodnější je podzim a zima se sněhem.
Frenštát a Rožnov p. R., Pustevny, Kunčice p. O.,
Trojanovice.
Minimálně 2 týdny předem.

Fotografování

Fotografování

Pohoda

Fotografické putování za Radegastem

Kurz portrétní fotografie

Kód balíčku pro 1 osobu: POH 039 102
pro 2 osoby: POH 040 103
pro 3 osoby: POH 041 104

Kód balíčku pro 1 osobu: POH 042 105
pro 2 osoby: POH 043 106
pro 3 osoby: POH 044 107

Snímky krajiny jsou jedním z nejobtížnějších
fotografických témat. Není jednoduché zachytit
drama, hloubku, barvu a atmosféru nějaké nádherné přírodní scenérie. Zavítejte na posvátnou
horu Radhošť, kde vás profesionální fotograf
provede úskalími krajinářské fotografie.

V lidské tváři je vepsán celý život. Pronikněte do tajů
portrétní fotografie. Profesionální fotograf vás naučí dívat se na lidi kolem vás objektivem fotoaparátu
a měnit výraz fotografie od dramatického po lyrický.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Kurz portrétní fotografie.
> Spolupráce s profesionálním fotografem.
V průběhu jednoho dne profesionální fotograf klienta naučí, jak se dívat na
tváře lidí ve svém okolí přes hledáček objektivu.
Kurz proběhne podle aktuálního počasí v přírodě nebo v ateliéru, případně
přímo v místě pobytu klienta.
CD s fotografiemi klienta pořízenými během kurzu.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Bavostopa VK, pohlednice VK, tričko VK.
• Samolepka VK, Slivovice 0,2 l (pouze u POH 044 107).

> Kurz krajinářské fotografie doplněný o fotografování architektury.
> Spolupráce s profesionálním fotografem.
> V průběhu jednoho dne profesionální fotograf klienta naučí, jak se dívat na
lidovou architekturu a krajinu kolem sebe přes objektiv, vysvětlí mu vliv
světla a kompozice pro skvělé vyznění snímků.
> Návštěva lokality Pusteven a hřebenová túra na vrchol hory Radhošť.
> CD s fotografiemi klienta pořízenými během kurzu.
> Dárkový balíček z města Ostravy.

>

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:

>
>
>

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 12 let.
7 hodin.
1–3 osoby.
Přítomnost diváků není vhodná.
Turistický oděv dle ročního období a počasí, dobrá obuv.
Účastník bude vybaven fotografickým přístrojem (digitální či
analogový), na kterém je možno upravovat čas a clonu k dosažení předpokládaných výsledků. Pro jednu nebo dvě osoby, je
možno zapůjčit fotoaparát za poplatek 200 Kč/os.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace pouze za příznivého počasí.
Lokalita:
Frenštát p. R., Rožnov p. R., Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny před realizací služby.
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Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
i pro děti od 15 let.
5 hodin.
1–3 osoby.
Přítomnost diváků není vhodná.
Běžný oděv. Účastník bude vybaven fotografickým přístrojem,
na kterém je možno upravovat čas a clonu k dosažení
předpokládaných výsledků. Fotoaparát může být digitální
i analogový. Pokud se balíčku bude účastnit jedna nebo dvě
osoby, je možno zapůjčit fotoaparát za poplatek 200 Kč/os.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí, kurz může probíhat v exteriéru
i v interiéru (ateliéru).
Lokalita:
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Fotografování

Pohoda

Fotografování

Pohoda

S fotoaparátem za krásami

S digitálním fotoaparátem za krásami
nejen industriální Ostravy

– lidové architektury valašska

Kód balíčku: 1 osoba POH 095 296
2 osoby POH 096 297
3 osoby POH 097 298

Kód balíčku pro: 1 osobu POH 046 117
pro 2 osoby POH 047 118
pro 3 osoby POH 048 119

Vydejte se za doprovodu profesionálního fotografa na trasu po architektonických zvláštnostech Ostravy. Uvidíte, že Ostrava má na tomto
poli rozhodně co nabídnout! Vaše fotografie budou díky radám odborníka
zvláště vydařené a vy se z nich budete ještě dlouho těšit.

Uchovat věrně kouzlo pomíjivého okamžiku
a náladu určitého místa prostřednictvím
fotografie, to je sen každého fotografa.
Objevujte krásu lidové architektury Valašska
hledáčkem vašeho fotoaparátu.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Průvodce Ostravou po zvolené trase architektonicky atraktivních lokalit.
> Délka prohlídek – maximálně 3 hodiny.
> Po trase jsou přesuny MHD a vstupy do jednotlivých objektů (vstup na
vyhlídkovou věž Nové radnice) hrazeny zhotovitelem (průvodcem).
> Odborná fotoinstruktáž při fotografování architektonicky zajímavých míst.
> Možnost zapůjčení fotoaparátu pouze pro daný záběr.
> CD s fotografiemi klienta (v případě zapůjčení fotoaparátu zhotovitelem).
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 90, 120 a 150 Kč dle počtu osob.
TRASA A: Ostrava-centrum: Nová Radnice (pohled na Ostravu z ptačí perspektivy), Prokešovo náměstí „Červený kostel“ (Evangelický kostel), Husův sad,
Poštovní ulice a její architektura, Jiráskovo náměstí, Masarykovo náměstí (nově
zrekonstruované náměstí + jeho architektura – Laso, Stará radnice…), tramvají
k Vysokým pecím + Důl Hlubina (focení exteriérů mimo objekt).
TRASA B: Ostrava-Vítkovice: Mírové náměstí a okolí (režné zdivo) – kolonie na
Lidické ulici (pohled na „starou Anglii“), Vysoké pece (exteriéry mimo objekt).
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oděv, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

> Kurz architektonické fotografie.
> Spolupráce s profesionálním fotografem.
> V průběhu dne profesionální fotograf klienta naučí, jak fotografovat
působivé snímky architektury, architektonického detailu, vysvětlí mu vliv
světla na objekty, kompozici a zákonitosti fotografie architektury.
> Seznámení se s krásnými lidovými stavbami na Valašsku.
> CD s fotografiemi klienta pořízenými během kurzu.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Aktivstopa VK.
• Pohlednice VK, Samolepka VK, Tričko VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oděv, vybavení:

Program je vhodný pro dospělé všech
věkových kategorií i pro děti od 15 let.
3 hodiny.
1–3 osoby.
Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv. Možno zapůjčit
fotoaparát 200 Kč/den.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm,
Valašské Meziříčí.
Kdy objednávat: Nejlépe 1 měsíc
před realizací služby.

Bez omezení. Vhodná pro klienty starší 16 let.
3 hodiny.
1–3 osoby. Přítomnost diváků není možná.
Běžný oděv. Nejlépe vlastní digitální fotoaparát kompakt
/zrcadlovka. Doporučujeme výměnné objektivy, stativ,
filtry. Možnost zapůjčení fotoaparátu jen pro daný záběr.
Celoročně. Nelze za deště. V zimě za slunečného počasí.
Ostrava.
Nejlépe 3 týdny před realizací služby.

Fotografování

Pohoda

Pohoda

Skalní svět s objektivem

Valašská symfonie s objektivem

Kód balíčku: 1 osoba: POH 014 026
2 osoby: POH 015 027
3 osoby: POH 016 028

Kód balíčku: 1 osoba: POH 017 029
2 osoby: POH 018 030
3 osoby: POH 019 031
Během jednoho dne vás profesionální fotograf
seznámí s pravidly práce s fotoaparátem v krajině.
Navštívíte kraj, jenž byl nevyčerpatelnou inspirací
hudebního skladatele Leoše Janáčka. Okolí měst
Kopřivnice, Štramberka a Hukvald nabízí nepřeberné množství přírodních krás. Zažijete den
v přírodě a mnoho se naučíte.

Bizarní svět Čertových a Pulčínských skal, které tvoří přirozenou hranici mezi
Vizovickými vrchy a Javorníky nabízí nepřeberné množství krás, které stojí za
to zachytit na fotografii. S profesionálním fotografem se naučíte, jak na to.

Obsah balíčku:
>
>
>
>

Fotografování

Kurz krajinářské fotografie.
Návštěva atraktivních lokalit s profesionálním fotografem.
CD s fotografiemi klienta pořízenými během kurzu.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Aktivstopa VK, Pohlednice VK.

Obsah balíčku:
>
>
>
>

Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
děti od 12let. Příjemná celodenní procházka v nenáročném až
středně náročném lesním nebo horském terénu. Klient musí
přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
7 hodin.
Počet účastníků: 1–3 osoby, po domluvě možno i větší skupiny.
Diváci:
Přítomnost osob neúčastnících se kurzu není vhodná.
Oblečení,
Lehké turistické oblečení a obuv dle ročního období.
vybavení:
Vlastní fotoaparát (digitální nebo analogový), na kterém je možno
nastavit čas a clonu. Pro jednu nebo dvě osoby je možné zapůjčit
digitální fotoaparát za příplatek 200 Kč/os.
Doporučujeme: Zrcadlovka s výměnnými objektivy, stativ, šedý přechodový filtr.
Sezona:
Po celý rok. Nejvhodnější je říjen, listopad a zima se sněhem.
Počasí:
Službu je možné realizovat při jakémkoliv
počasí (při špatném
počasí se zvýšenými
nároky na vybavení).
Lokalita:
Lidečko.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny
předem.

Kurz krajinářské fotografie.
Návštěva atraktivních lokalit s profesionálním fotografem.
CD s fotografiemi klienta pořízenými během kurzu.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Aktivstopa VK, Pohlednice VK.

Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
děti od 12 let. Příjemná celodenní procházka v nenáročném až
středně náročném lesním nebo horském terénu. Klient musí
přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
7 hodin.
Počet účastníků: 1–3 osoby, po domluvě možno i větší skupiny.
Diváci:
Přítomnost osob neúčastnících se kurzu není vhodná.
Oblečení,
Lehké turistické oblečení a obuv dle ročního období.
vybavení:
Vlastní fotoaparát (digitální nebo analogový), na kterém je
možno nastavit čas a clonu. Pro jednu nebo dvě osoby je možné
zapůjčit digitální fotoaparát za příplatek 200 Kč/os.
Doporučujeme: Zrcadlovka s výměnnými objektivy, stativ, přechodový filtr.
Sezona:
Po celý rok. Nejvhodnější je říjen, listopad a zima se sněhem.
Počasí:
Možno realizovat za jakéhokoli počasí (za špatného počasí
se zvýšenými nároky na vybavení). V zimě za slunečného dne.
Lokalita:
Kopřivnice.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny před realizací služby.
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Historická vozidla

Pohoda

Historická vozidla

Pohoda

Okolo Frenštátu ve veteránu

Svatba jako řemen
Kód balíčku: pro 1–3 osoby POH 080 242

Kód balíčku: 1–3 osoby POH 079 241

Nechejte se k svému svatebnímu
oltáři odvézt historickým veteránem
a proměňte tento jedinečný den
v nezapomenutelný zážitek.

Město Frenštát leží v zelené kotlině obklopené nádhernými horami. Vydejte se
historickým automobilem po krásách Valašska
na poznávacím okruhu vedoucím z Frenštátu
přes Trojanovice, Kunčice, Tichou a Veřovice.
Zastavte se na chvíli na malebných místech,
jakými jsou skokanské můstky, dřevěný pravoslavný kostelík či travertinová kaskáda.

Obsah balíčku:

> Přistavení automobilu dle přání
klienta v následujících obcích:
Frenštát p. R., Trojanovice,
Kunčice pod Ondřejníkem,
Tichá, Lichnov, Bordovice nebo
Veřovice. (službu lze poskytnout
jen v rámci území některé ze
jmenovaných obcí).
> Odvoz na úřad, případně do
kostela (max. 3 osoby).
> Odvoz k fotografovi (pokud jej
mají klienti zajištěného)
a na místo svatební hostiny
pokud je toto na území některé
z výše uvedených obcí.
> Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci
služby): • Pamětní list VK, Pas VK, Pohlednice VK, Bavostopa VK, Samolepka VK, Tričko VK.

Obsah balíčku:

> Přistavení auta (Frenštát pod Radhoštěm nebo Trojanovice).
> Jízda po trase Frenštát p. R., Trojanovice, Kunčice p. O., Tichá,
Lichnov, Veřovice, Bordovice a zpět do Frenštátu (zde průjezd kolem
Aquaparku, Autocampu a krátká zastávka na můstcích).
> V případě zájmu a dle možností zastávka v Kunčicích p. O. u dřevěného
ruského kostelíku, v Tiché travertinová kaskáda, Lichnov – Muzeum
vystěhovalectví, Veřovice možnost občerstvení v hospůdce Dolní Dvůr
(občerstvení si hradí klient sám, není součástí služby).
> Po celou dobu trvání služby možnost focení, případně natáčení (vlastními
přístroji klientů).
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Bavostopa VK, Pohlednice VK, Samolepka VK,
Tričko VK.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení. Doporučujeme mít úrazové pojištění.
3–4 hodiny.
1–3 osoby.
Pouze při příjezdu nebo odjezdu. Účast diváků není
možná po trase jízdy.
Obvyklé oblečení pro dané roční období.
Duben–říjen.
Služba je závislá na ročním období (viz sezona).
Frenštát p. R., Kunčice p. O., Trojanovice
Službu je nutno objednávat minimálně 14 dní předem.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
3–4 hodiny.
Max. 3 osoby.
Přítomnost diváků je možná.
Svatební šaty a oblek.
Duben–říjen.
Služba není závislá na počasí.
Frenštát p. R., Kunčice p. O., Trojanovice.
Službu je nutno objednávat minimálně 14 dní předem.

Historická vozidla

Pohoda / Pro firmy a skupiny

Velká historická jízda
Obsah balíčku:

Kód balíčku: VIP 010 137

> Kopřivnice – Technické muzeum.
> Štramberk – Jeskyně Šipka.
> Muzeum malíře pravěkého světa Zdeňka Buriana.
> Štramberská Trúba.
> Oběd ve stylové chatě doktora Hrstky.
> Hukvaldy – Rodný dům Leoše Janáčka.
> Hukvaldská obora.
> Fotografování.
> Čaj o páté a dezert
v penzionu Hukvaldský dvůr.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci
služby).

Co říkáte tomu, vydat se na
cestu časem v historických vozech
jedním z nejmalebnějších koutů
Valašského království?
Vydejte se na velkou historickou
jízdu ve velkém stylu, dobově oděni s osobním šoférem a průvodcem
v jedné osobě. Během jízdy se
podává vychlazené šampaňské.
Průvodce vám v expozici historických vozů technického muzea v Kopřivnici zprostředkuje audienci u Präsidenta, prvního vozu, který se
proháněl po prašných cestách CK monarchie. Po té vyrazíte na cestu do
pravěku. V blízkém Štramberku navštívíte v areálu parku Národní sad
světově proslulou jeskyni Šipka a muzeum slavného malíře pravěkého
světa Zdeňka Buriana.

Tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas:
6–7 hodin.
Počet účastníků:
Není omezen, určuje
pořadatel akce.
Diváci:
Účast diváků vzhledem k charakteru služby není
možná.
Oblečení, vybavení: Zajistíme stylové oblečení 20.–30. léta dvacátého století. Veškeré technické vybavení zajistí
zhotovitel.
Sezona:
Od dubna do října.
Počasí:
Realizace služby je možná pouze za hezkého
počasí bez deště.
Lokalita:
Kopřivnice, Štramberk, Hukvaldy.
Kdy objednávat:
Minimálně 30 dní před realizací akce.
Poznámka:
Program akce lze upravovat dle individuálních
požadavků klientů.

Z šera dávnověku se vypravíte vzhůru do středověku přes štramberské
náměstí až na Štramberskou Trúbu. Přímo pod Trúbou přijde čas na
oběd ve stylové chatě doktora Hrstky. Jako dezert se podávají Štramberské uši.
Váš šofér zaklapne dvířka vozu a vy projedete ze středověku rovnou do
minulého století. Jsou tady Hukvaldy, rodiště hudebního skladatele
Leoše Janáčka. Na konci nádherné procházky pod korunami letitých
kaštanů v hukvaldské oboře se stády vysoké zvěře vás čeká prohlídka
rodného domu Leoše Janáčka. Symfonii krásně stráveného dne zaoblí
chuť čaje o páté a dezert v kavárně penzionu Hukvaldský dvůr. Valašské
království je zemí netušených možností, zemí, kde i cestovat časem
není problém. „Velká historická jízda“, to je stylový návrat do krásné
minulosti.
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Hudba

Pohoda

Hudba

Pohoda

Den v nahrávacím studiu

Karaoke párty

Kód balíčku: POH 022 034

Kód balíčku pro 15 osob: POH 023 035
Kód balíčku pro 25 osob: POH 024 036

Připravte se… a jdeme na to! Vše se točí kolem
vás a vy točíte své první CD. Dle přání a libosti
si můžete nazpívat písně známých interpretů
nebo nahrát svou vlastní tvorbu. Během jednoho dne nahlédnete do tajů nahrávání a masteringu i technického vybavení profesionálního
nahrávacího studia. Po celou dobu se vám bude
věnovat zkušený zvukař, který vás seznámí se
vším, co vás bude zajímat. Myslíte si, že máte
zajímavý hlas, skládáte písničky, nebo si jen tak pro radost zpíváte?

Chcete zažít bláznivou oslavu?! Bránice se vám otřásá smíchy a vy se skvěle bavíte s přáteli či pracovními
kolegy na bezvadné Karaoke párty!!! K dispozici
vám bude nahrávací studio s projekcí, bar i společenská místnost s krbem s kapacitou 25 míst.

Obsah balíčku:

> Pronájem nahrávacího studia, společenská místnost, bar.
> Karaoke produkce: technické vybavení projekce.
> Dárkový balíček VK (obdržíte holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Bavostopa VK, Pohlednice VK, Samolepka VK.
• Tričko VK, Slivovice VK 0,2 l (pouze u POH 024 036)

Obsah balíčku:

> Den v nahrávacím studiu.
> Vytvoření nahrávky klienta: zpěv s hudebním podkladem nebo nahrání
klientovy vlastní textové a instrumentální tvorby. Ve Studiu je široký výběr
hudebních podkladů různých hudebních žánrů.
> Klient si může přinést svůj hudební podklad na CD nebo hudební nástroj.
> Mastering (mixování) nahrávky za aktivní účasti klienta.
> Zpracování nahrávky a vypálení na CD nosič.
> Občerstvení během realizace služby.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Bavostopa VK
• Pohlednice VK, Samolepka VK, Tričko VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:

Bez omezení: bezbariérový přístup.
5–8 hodin.
1 osoba.
Účast diváků je možná. Maximální počet 4 osoby.
Možno použít vlastní hudební nástroj či hudební podklad
Zapůjčení nástrojů ve studiu není zahrnuto do ceny služby.
Službu lze využít celoročně.
Realizace služby není závislá na klimatických podmínkách.
Rožnov pod Radhoštěm.
Nejlépe 2 týdny předem.

Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Hudba

Pohoda

Hudba, TV

Pohoda

Můj první hit na CD

Z druhé strany obrazovky
Kód balíčku: POH 038 101

Kód balíčku: 1–4 osoby POH 071 199
Znáte někoho, kdo skvěle zpívá? Nebo
někoho, kdo skvěle zpívá a má charisma?
Nebo jste to právě vy? Cesta ke slávě není
jednoduchá a cesta showbyznysem už vůbec
ne, ale na každé cestě musíte udělat první krok.
V muzice to bývá první hit, první nahrávka,
kterou se můžete prezentovat u vydavatelství,
zaujmout autory písní, textaře nebo hudební
producenty. Chcete-li objevit poklad, musíte vědět, kde je. Pokud jej nosíte
v hrdle, je třeba zazpívat – takže neváhejte a objevujte! Strávíte den v nahrávacím
studiu, jehož majitelem je zpěvák, autor několika hitů, majitel zlaté desky, ale
hlavně ten, který s vámi bude u zrodu vaší první studiové nahrávky.

Zajímá vás, jak to vypadá z druhé strany obrazovky? Během dvouhodinového programu si vyzkoušíte práci v televizním studiu, kterou vykonává
celý tým techniků. Seznámíte se s televizní tvorbou, vyzkoušíte si práci se střihovým zařízením,
práci za kamerou, načítání komentářů, moderování zpravodajství. Domů si odnesete CD se
záznamem vašeho výkonu před kamerou.

Obsah balíčku:
>
>

Obsah balíčku:

> Nahrávací studio bude vyhrazeno
jen pro vás.
> Vedení zkušeného producenta.
> Zvuková režie.
> Profesionální vybavení – mikrofony, 		
kompresory (vše k dispozici).
> Finální mix a mastering.
> Nahrávka na CD, kterou si odnesete
s sebou.
> Občerstvení (káva, čaj, nealko).
> Realizace služby v Ostravě – Mariánských Horách.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 270 Kč.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
cca 5–6 hodin.
1–4 osoby.
2–4 dle dohody, podle počtu interpretů.
Jakýkoliv oděv, ve kterém se cítíte skvěle a uvolněně.
Celoročně. Realizace služby není závislá na počasí.
Ostrava-Mariánské Hory.
Minimálně 1 měsíc předem.

Bez omezení: bezbariérový přístup.
8 hodin.
Maximální počet 30 osob.
Uzavřená společnost.
V případě potřeby vlastní hudební
nástroj či hudební podklad na CD
nosiči. Zapůjčení nástrojů ve studiu není zahrnuto
do ceny služby. Občerstvení není zahrnuto do ceny služby.
Nabídka může být vytvořena až na základě individuálních
požadavků klienta.
Službu lze využít 		
celoročně.
Realizace služby není 		
závislá na klimatických
podmínkách.
Rožnov pod Radhoštěm.
Nejlépe 2 týdny
před realizací.

>
>
>

Seznámení klienta s televizní tvorbou v TV studiu – teorie: ukázky výroby
reportáží, střihové a kameramanské práce, natáčení studií, práce moderátora.
Klient si vyzkouší práci se střihovým zařízením, kamerou, načítání komentářů, moderování zpravodajství před kamerou.
Vypálení „zážitku z natáčení“ – můžete si odnést CD se záznamem vašeho
výkonu před kamerou.
Pověřený televizní pracovník odpoví na vaše dotazy.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Tričko VK, Bavostopa VK, Pohlednice VK, Samolepka VK.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Vybavení:
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Bez omezení.
2,5 hodiny.
1 osoba.
Účast diváků je možná, max. 2 osoby.
Civilní oblečení,
technické vybavení
zajistí poskytovatel.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby
není závislá
na počasí.
Lokalita:
Valašské Meziříčí
Kdy objednávat: Nejlépe 3 týdny
před realizací.

Létání

Pohoda

Létání

Pohoda

Já letím, nádhera!

Mezi nebem a zemí

Kód balíčku: 1–3 osoby POH 098 303

Kód balíčku: POH 040 096
Z výšky vypadá všechno jinak.
I důvěrně známá místa a budovy
vás při pohledu shora překvapí.
Pořiďte si unikání snímek či video
vašeho domu, zahrady, oblíbeného
výletního místa.

Zažijte ten krásný pocit,
lehkost s jakou se vznesete do
oblak a podívejte se na svět
pěkně shora. Známá i méně
známá místa budou najednou
vypadat úplně jinak, budou
zajímavější a také krásnější.
Beskydské hvozdy, zámky,
hrady, velká i malá města
z ptačí perspektivy se vám
hluboko vryjí do
vzpomínek.

Obsah balíčku:
>
> Klient si může zvolit trasu letu.
> Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):

Obsah balíčku:

> Vyhlídkový let pro tři
osoby nad Beskydy nebo
hrady a zámky v trvání 30
minut.
> Start a přistání na Letišti
Leoše Janáčka Ostrava.
> Dárkový balíček z města
Ostravy v hodnotě 240 Kč.

• Pas VK.
• Pamětní list VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.
• Vzducholetostopa.
• Redbull.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:

Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
Včetně přípravy cca 1 hodina. (Samotný let 30 minut).
Počet účastníků:
Pro 1–3 osoby.
Diváci:
Účast diváků je možná po předchozí dohodě.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv pro volný čas.
Sezona, počasí:
Celoročně. Službu je možno čerpat pouze při vhodných
meteorologických podmínkách pro létání.
Lokalita:
Ostrava a okolí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden před realizací služby.

Lokalita:
Kdy objednávat:

Létání

Pohoda

Třicetiminutový vyhlídkový
let v ultralightu Koala.

Létání

Pohoda

S hlavou v oblacích

Vzduchoplavba

Kód balíčku: 15 minut, 3 osoby POH 081 246
30 minut, 3 osoby POH 082 247
45 minut, 3 osoby POH 083 248
60 minut, 3 osoby POH 084 249

Kód balíčku: POH 045 113
Dívat se na svět z výšky je snem snad každého z nás.
Možná už jste mnohokrát letěli letadlem. Při letu horkovzdušným balonem ale můžete cítit vítr ve vlasech
a slyšet zpívat ptáky. Při balonovém létání nejde o to
doletět do konkrétního cíle, ale vychutnat si samotný
let bez hluku a při minimální rychlosti.
Přeneste se do průkopnických let, kdy se lidé poprvé
odvážili odpoutat od země.

Touha člověka létat je stará jako lidstvo
samo. Svět z ptačí perspektivy je překvapivě jiný, i důvěrně známá místa
a stavby. Vezměte fotoaparát a videokameru a pořiďte unikátní záběry svého
domu nebo oblíbeného místa z paluby
sportovního letounu Cessna.

Obsah balíčku:
>
>
>
>

Obsah balíčku:

> Vyhlídkový let letadlem typu Cessna C 172 vždy pro tři osoby v rozsahu
15, 30, 45 nebo 60 minut (samotný let) plus nutná příprava, dle zvolené
varianty.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): • Pas Valašského království, Pamětní list, Pohlednice VK, Samolepka VK, Slivovice 0,2 l
( jen u 60 minut letu), Tričko VK ( jen u 45 minut letu), Vzducholetostopa.
Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Zhotovitel neručí za zdravotní problémy, které
mohou vzniknout v průběhu letu.
Celkový čas:
cca 30 min až 1,5 hodiny včetně nutné přípravy.
Počet účastníků:
3 osoby nebo dle dohody.
Diváci:
Účast diváků je možná při vzletu a přistání v bezpečné
vzdálenosti, kterou určí zhotovitel.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv. Doporučujeme vzít si fotoaparát či kameru!
Sezona, počasí:
Květen–říjen. Jen za pěkného počasí.
Lokalita:
Kroměříž.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden před realizací služby.

Účastníci starší 18 let,
mladší jen v doprovodu zákonného zástupce.
30 minut.
1 osoba.
Bez problémů.
Běžný oděv. Určitě si nezapomeňte fotoaparát či kameru!
Květen–říjen.
Jen za pěkného počasí. Nejvhodnější dobou k letu
je pozdní odpoledne, zhruba 17 hodin.
Karviná, Orlová.
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Vzlet horkovzdušného balónu.
Křest účastníků + pojištění.
1 hodina letu.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK.
• Letostopa VK, Pohlednice VK.
• Samolepka VK, Tričko VK, Slivovice 0,75 l.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:
Sezona:
Počasí:
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Klient musí přihlédnout ke svému
aktuálnímu zdravotnímu stavu.
2–3 hodiny.
1–3 osoby.
Přítomnost diváků je možná při vzletu a přistání.
Oblečení dle klimatických podmínek a ročního období,
tmavší sportovní oblečení a boty.
Květen–říjen.
Vzlet se uskuteční pouze za meteosituace, která zajišťuje
bezpečné provedení vzletu. O vzletu rozhoduje s konečnou
platností pilot pověřený provedením akce. Den a čas vzletu
se potvrzuje 12 hodin předem s ohledem na předpověď počasí
(meteorologická minima – vítr max. do 4 m za vteřinu,
dohlednost min. 5 km bez dešťových srážek).
Lokalita:
Vsetín (po domluvě i kdekoliv jinde).
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Poznávání

Pohoda

Jednou nahoře, jednou (v) dole

Výprava za skvosty kamenné říše

Kód balíčku: Rodina (2 dospělí + 2 děti 6–15 let) POH 099 306
Rodina (2 dospělí + 1 dítě 6–15 let) POH 100 307
1 dospělá osoba POH 101 308
Skupina do 5 osob (dospělí) POH 102 309

Kód balíčku: 1 osoba POH 087 283
5 osob POH 088 284
10 osob POH 089 285
Ukázky minerálů, hornin i fosílií z lokalit celého světa představují nádherný svět kamenné
říše, který vás okouzlí svou tajemností
a zároveň vzbudí estetické pocity. Ve sbírkách
Geologického pavilonu si můžete prohlédnout
tisíce vzorků přírodnin. Bude se vám věnovat průvodce, který vás seznámí
s jednotlivými expozicemi.

Zažijte zábavně-poznávací den s tématikou
hornické historie i současnosti ostravsko-karvinského revíru. Navštívíte areál největšího
hornického muzea v České republice s prohlídkou bohatých povrchových i podzemních
expozic a také absolvujete dávku sportovněadrenalinového vyžití
v lanovém centru.

Obsah balíčku:

> Klient navštíví geologické sbírky,
kde se mu bude 60 minut věnovat
průvodce.
> Možnost celodenního individuálního
pobytu ve sbírkách.
> Drobná pozornost (kolekce minerálů).
> Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 30, 90 a 150 Kč dle počtu
osob.

Obsah balíčku:

> Prohlídka nadzemních expozic bez průvodce (povrchové expozice strojů a zařízení, rekonstrukce sídliště lovců mamutů).
> Prohlídka podzemní expozice s průvodcem (fárání těžní klecí do podzemí,
250 m důlních chodeb, imitace důlních pracovišť včetně dvou stěnových
porubů, štoly z první poloviny 19. století).
> Prohlídka expozice báňského záchranářství s průvodcem (největší expozice
svého druhu na světě).
> Oběd dle nabídky a welcome drink pro dospělou osobu (hornická vlajka).
> Program „Lanáč“ v lanovém centru (2 hodiny).
> Suvenýr (soubor 4 tématických pohlednic + model důlního vozíku/miniplastika torza Landecké Venuše).
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 60, 90 a 180 Kč dle počtu osob.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tělesné předpoklady: B
 ez omezení.
Celkový čas:
V závislosti na chuti
klienta, možno
po celou otevírací
dobu.
Počet účastníků:	1–10 osob.
Diváci:	Přítomnost diváků
není možná.
Oblečení, vybavení:	Běžný oděv.
Sezona, počasí:
Celoročně v pracovní dny po–pá od 8.00 do 17.00 hodin
(červenec a srpen jen do 15 hodin). Nezávisle na počasí.
Lokalita:
Ostrava-Poruba.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 týdny předem.

Bez omezení.
cca 6 hodin.
1–5 osob dle zvoleného programu, bez diváků
Sportovní oblečení.
Duben–říjen. Službu nelze čerpat za deště.
Ostrava-Petřkovice.
Minimálně 10 dní před realizací služby.

Poznávání

Pohoda

Dědek kořenář

Kód balíčku: POH 027 041

Kód balíčku: POH 030 087

Ke chvílím pohody patří neodmyslitelně mihotavé světlo svíčky a příjemná vůně. V rámci
balíčku „Světlo pohody“ budete mít možnost
nahlédnout do výroby světoznámého výrobce
svíček UNIPAR. Uvidíte, jak se svíčky vyrábí,
navštívíte firemní vzorkovnu, kde jsou vystaveny kolekce nových vzorů svíček pro nadcházející sezonu. Svíčka již dávno není pouhým
zdrojem světla. Stala se vkusným doplňkem
interiérů, zdrojem příjemné vůně a zároveň
unikátním způsobem, jak „obléci“ oheň.

Rozkvetlá louka je přírodní lékárna, to věděli již
naši předkové. Babky kořenářky dnes známe jen
z pohádek a přitom tomu není tak dávno, kdy
v každé dědině bydlel člověk – kořenář či kořenářka – který dokázal díky hojivé síle léčivých bylin
pomáhat ostatním od neduhů. Horské louky
Valašska jsou místem, kde se můžete jako mávnutím
kouzelného proutku setkat s takovýmto člověkem,
strávit s ním nezapomenutelný den v překrásné
přírodě, mnoho se dozvědět a naučit.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:
>
>

Příroda

Pohoda

Plamínky opravdové pohody

>

Poznávání

Pohoda

> Poznávání divoce rostoucích léčivých,
aromatických, kořenových a dietetických
rostlin, technika jejich sběru, zpracování a následné využití.
> Procházka a výlet s klientem po okolí Rožnova, podhůří a vrcholových
částí Beskyd.
> Výklad k výskytu, funkci a ochraně rostlin v přírodě.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Aktivstopa VK, Pohlednice VK, Samolepka VK.

Prohlídka vzorkové prodejny s možností nahlédnutí do výroby svíček
společnosti UNIPAR.
Prohlídka firemní vzorkovny, kde jsou vystaveny nové kolekce svíček.
Přímo na místě obdržíte dárkový balíček VK:
• Pas VK.
• Svíčka UNIPAR.
• DVD s filmem o výrobě svíček.

Tělesné
předpoklady:
Bez omezení.
Celkový čas:
45 minut.
Počet účastníků: 1 osoba, po dohodě skupina.
Diváci:	Účast diváků vzhledem k charakteru
není možná – účastník je zároveň
divákem.
Vybavení:
Není nutné.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat: Nejlépe 1 týden před realizací služby.
Všední den: po–pá 8.00–16.00 h.
Víkend: 14 dní před realizací služby,
pouze pro skupiny.

Tělesné
předpoklady:
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Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií i pro
 ěti od 12 let. Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
d
zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
4–6 hodin.
Počet účastníků:	Vhodné zejména pro větší skupiny.
Diváci:	Přítomnost diváků není možná.
Oblečení,	Turistický oděv dle ročního období
vybavení:
a počasí, dobrá obuv. Zápisníček,
tužka, nůž, nůžky, perforované
sáčky, textilní taška.
Sezona:
Duben–září.
Počasí:	Realizace pouze za pěkného počasí.
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat: Nejlépe 1 týden předem.

Příroda

Pohoda

Příroda

Pohoda

Květinová symfonie

Mystická místa – energie přírody

Kód balíčku: POH 032 093

Kód balíčku: POH 031 088

Nechte se okouzlit záplavou barev,
tvarů a vůní. Botanická zahrada je jako
stvořená k odpočinku, snění a inspiraci.

Příroda je nevyčerpatelným zdrojem energie, naučte se ji
využívat ve svůj prospěch.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Klient navštíví botanickou zahradu,
1 hodinu se mu bude věnovat
průvodce, ukáže mu právě kvetoucí
druhy, dřeviny. Druhou hodinu se
mu bude věnovat zahradní architekt.
> V ceně je malé občerstvení (káva,
čaj, čokoláda) a drobná pozornost
v květináči.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pas Valašského království,
Bavostopa VK, Pamětní list,
Pohlednice VK
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Pohoda

>

Jednodenní trasa 10–15 km
v Beskydech s programem
duchovní turistiky.
> Návštěva mystických míst v krajině s návodem, jak využít energetických sil
dané lokality.
> Dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Aktivstopa VK.
• Pohlednice VK.
Tělesné
předpoklady:

Program je vhodný pro
dospělé všech věkových
kategorií i pro děti od 12 let.
Klient musí přihlédnout ke
svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
4 hodiny.
Počet účastníků:	1–20 osob, dle domluvy.
Diváci:	Přítomnost diváků není možná.
Oblečení,	Vhodný oděv do hor i pro
vybavení:
případ deště. Pevná, nepromokavá obuv, pláštěnka, atd.
Sezona:
Mimo zimní období.
Počasí:	Službu je možno čerpat za
příznivého počasí (když
neprší a není mlha).
Lokalita:
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat: Nejlépe 1 týden předem.

Bez omezení.
2 hodiny.
1 osoba.
Oblečení dle
klimatických
podmínek.
Duben–říjen,
služba není závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 2 týdny
předem.

Příroda

Jedinečný šperk z Vašich rukou

Sukulentní bonsaj snadno a rychle
Kód balíčku: 1 osoba POH 091 291
2 osoby POH 092 292
3 osoby POH 093 293
4 osoby POH 094 294

Kód balíčku: POH 033 090
Chcete mít naprostou jistotu, že šperk, který
nosíte, je opravdu originál? Vyrobte si jej
sami! Smaltové šperky z dob našich babiček,
které možná ještě najdeme ve starých šperkovnicích, prozrazují velkou pečlivost jejich
výrobců i odvahu a nadčasovost při výběru
barev. Snad právě proto se jimi dnešní
„šperkaři“ tak intenzivně inspirují. Smaltové
šperky jsou něžné a zároveň výrazné.

Umění tvarovat bonsaje pochází z Číny.
Avšak teprve v Japonsku toto umění přivedli
k dokonalosti. Bohužel se však jedná o velice
náročnou činnost, která vyžaduje nejen obrovskou
trpělivost, zručnost, obětavost, ale i neustálou péči
o rostliny náchylné na špatné zacházení. Avšak
nezoufejte – i vy se můžete přiblížit dokonalosti japonských mistrů! Sukulentní
bonsaje se vyznačují svou nenáročností a snadnou údržbou. Zároveň se jedná
o odolné rostliny, takže se nemusíte bát špatného
řezu. Pro svou bonsaj si vyrobíte i keramickou nádobu, která vám bude po vypálení zaslána poštou.

Obsah balíčku:

> Klient se pod vedením lektorů seznámí
s technikou výroby smaltovaných šperků.
> Vyrobený šperk si vypálí v přenosné
peci a opatří potřebnými kovodíly, dodanými zhotovitelem.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK, Samolepka VK, Tričko VK.

Obsah balíčku:

> Prohlídka areálu, přednáška o bonsajích, jejich
tvarování a ruční výrobě keramiky (60 minut).
> Výroba keramické nádoby (60 minut). Keramická
nádoba, kterou klient vyrobí mu bude po
vypálení zaslána.
> Tvarování bonsaje: výběr vhodné rostliny, přesazení, zatvarování rostliny,
celková úprava (60 minut).
> Občerstvení – káva, čaj, nealko.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 120, 210, 360 a 480 Kč podle
počtu osob.
Tělesné předpoklady: Pro dospělé, děti od 10 let i pro handicapované osoby.
U dětí je vhodný doprovod dospělé osoby.
Celkový čas:
3 hodiny.
Počet účastníků:
1–4 osoby. Účast diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí.
Lokalita:
Stará Ves nad Ondřejnicí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny předem.

Řemeslné práce

Pohoda

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení,
vybavení:

Bez omezení.
4–5 hodin.
Max. 10 osob.
Do 10 osob (včetně účastníků).
Vlastní pracovní oděv (riziko zničení
oděvu je malé, barvy jdou vyprat).
Veškerý materiál i technické
vybavení dodá zhotovitel.
Sezona:
Službu lze využít celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny předem.
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Řemeslné práce

Pohoda

Květy, které neuvadnou

Malováno dlátem

Kód balíčku: pro 1 osobu (černobíle) POH 061 181
pro 2 osoby (černobíle) POH 062 182
pro 1 osobu (barevně) POH 063 183
pro 2 osoby (barevně) POH 064 184

Kód balíčku: POH 034 094
V dílně voní dřevo. Vezmete do ruky dláto a špalek
ve vašich rukou se změní v krásnou dřevořezbu.
Ukažte, co ve vás je!

Obsah balíčku:

Vtiskněte květům vlastní osobitost a výtvarný rukopis. Pod vedením výtvarnice
objevte krásu květin zevnitř, vyjádřete náladu ročních období. Hledejte inspiraci
v samotných květinách... Ano! I vy si můžete vyzkoušet, jaké to je být malířem.

> Mistr řezbář vás ve své dílně seznámí se
dřevem, s nástroji a s různými technikami
řezby. Pod jeho vedením si vyzkoušíte
vybranou techniku a domů budete odcházet
s vlastnoručním výrobkem.
> Součástí dne s řezbářem je i občerstvení.
> Dárkový balíček (obdržíte holubí poštou
po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Pohlednice VK.
• Bavostopa VK.

Obsah balíčku:

> Nejdříve si klient s výtvarnicí pohovoří o zvolené technice. U kresby se
zaměří více na viděnou skutečnost (kresebná studie, detail).
> vysvětlení základů kompozice, tvar, objem, stínování, prostor.
> Vysvětlení postupů při kresbě a malbě – dodat dílu osobitost. Při malbě
částečně použít abstraktní vyjádření při nanášení barev (barevný dojem),
snaha hledat harmonii, krásu a poezii viděné kytice, zapojení představivosti,
omezení zábran.
> Dárky – suvenýrek města a dárkový
balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby): • Pamětní list VK,
Pas VK, Stopa VK, Pohlednice VK.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Sezona:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Pohoda

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Bez omezení.
4–5 hodin.
Max. 2 osoby.
1 divák (v případě
1 účastníka), jinak
bez diváků.
Pohodlný pracovní
či domácí oděv, možno zapůjčit pracovní plášť. Technické vybavení bude zapůjčeno dle zvolené techniky
– tužka, pastely, barvy, štětce, podklad (papír a jeho
příprava), malířský stojan apod.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 2–3 týdny předem.

Oblečení,
vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Řemeslné práce

Řemeslné práce

Mýdlový sen

Kód balíčku: POH 032 089

Kód balíčku: 1 osoba POH 075 213

Dejte hlíně tvar, vdechněte jí život.
Z beztvaré hroudy vymodelujte
originální figurku.

Jemná nevtíravá vůně květů, tvárná hmota
příjemná na dotyk, pestrá paleta barev
a skulptury vymykající se chápání běžného
smrtelníka. To je tradiční ruční výroba
mýdel sahající do dob hluboké antiky.
Mýdlo není jen prostředkem k očistě,
je i dekorativním doplňkem každé útulné
domácnosti. Seznamte se s výrobou,
naučte se vytvářet kouzelné vzory podle
předlohy a popusťte uzdu vlastní fantazii.

Obsah balíčku:

> Předvedení modeláže dekorativní keramiky odborníkem.
> Vlastní ruční výroba figurální
keramiky (zvířata).
> Poskytovatel služby zašle vaše
keramické výrobky po vypálení na vaši adresu.
Materiál a poštovné v ceně.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Bavostopa VK, Pohlednice VK.

Tělesné	Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií
předpoklady:	i pro děti od 12 let. Dle individuálních požadavků jsme schopni přizpůsobit program
pro menší děti i tělesně 		
postižené.
Celkový čas:
3 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba.
Diváci:
Maximálně 2 diváci.
Oblečení,
Bez zvláštních nároků,
vybavení:
ovšem s ohledem na
možnost ušpinění.
Keramická hlína,
drobné nástroje
zapůjčí poskytovatel.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není
závislá na počasí.
Lokalita:
Hvozdná u Zlína.
Kdy objednávat: Nejlépe 2–3 týdny
předem.

Služba je vhodná
pro dospělé.
6 hodin.
1 osoba.
Účast diváků vzhledem k charakteru
služby není možná.
Pracovní oděv do
dílny. Technické
vybavení bude
zapůjčeno.
Celoročně.
Realizace služby není 		
závislá na počasí.
Karviná.
Nejlépe 2 týdny
předem.

Pohoda

Modelování dekorační keramiky

>
>

Řemeslné práce

Pohoda

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>

Výklad o vzniku mydlářství.
Ukázka procesu výroby mýdla spojená s prohlídkou mýdlárny.
Klient si může zkusit vyrobit zvolený produkt sám a odnést si jej domů.
Možnost zakoupení výrobků za firemní ceny.
Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 30 Kč.

Tělesné
předpoklady:
Bez omezení.
Celkový čas:
2–3 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba. Po domluvě možno
připravit realizaci služby pro
skupiny do 10 osob.
Diváci:
Přítomnost diváků vzhledem
k charakteru služby není možná.
Oblečení,
Běžné oblečení a bude poskytvybavení:
nut bílý pracovní plášť.
Sezona:
Leden–říjen.
Počasí:
Realizace služby není závislá
na počasí.
Lokalita:
Vratimov.
Kdy objednávat: Minimálně 2 týdny předem.
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Tanec

Pohoda

Tanec

Pohoda

Ohnivé flamenco

Tajemství Orientu

Kód balíčku: 1 osoba POH 070 196

Kód balíčku pro 1–3 osoby: POH 030 060
Kód balíčku pro 4–6 osob: POH 031 061

Historie flamenca sahá na počátek 18. století.
Taneční a hudební styl flamenco je nejznámějším projevem jihošpanělské – andaluské
lidové kultury. Díky své kráse, náročnosti
a umělecké hodnotě se dostalo za hranice
země svého původu.

Průsvitný závoj dává tušit obrysy těla tanečnice. Elegance, smyslnost, krása, exotika… Orientální tanec je spojením mezi myslí a tělem. Je majestátní a královský
jako klasický balet. Nechte se unést rytmem, naslouchejte svému tělu.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Lektorka připraví program pro jednotlivce i skupinku, začátečníky
i pokročilé.
> Součástí je povídání o historii orientálních tanců, o zdobení henou.
> Ukázka kostýmů. Předvedení tance se závojem, hůlkou, svíčkami a s šavlí.
> Zapůjčení penízkových šátků.
> Výuka základů orientálních tanců, případně navázání na dosavadní 		
znalosti.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Pamětní list VK, Bavostopa, Pohlednice VK.
• Samolepka VK (pouze u POH 031 061).

> Výuka tance Flamenco.
> Výuka hry na kastaněty.
> Tanec s mantonem, vějířem, zapůjčení
sukně.
> Občerstvení (káva, čaj, nealko).
> Dárkový balíček z města Ostravy v
hodnotě 60 Kč.
Tělesné
předpoklady:
Bez omezení.
Celkový čas:
3 hodiny.
Počet účastníků: 1 osobua. Po předchozí domluvě
je možné službu
poskytnout až pro
15 osob.
Diváci:
Přítomnost diváků
je možná.
Oblečení,
vybavení:
Pohodlné oblečení, nejlépe legíny a přiléhavé triko. Nutná taneční obuv na
nižším podpatku s uzavřenou patou a špičkou (pásek přes
nárt může nahradit širší guma).
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Moravská Ostrava.
Kdy objednávat: Službu je nutno objednávat minimálně 3 týdny předem.

Tělesné
předpoklady:

Účastníci musí přihlédnout ke
svému aktuálnímu zdravotnímu
stavu, služba není vhodná
pro těhotné.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků: Maximálně 6 osob.
Diváci:
Účast diváků není možná.
Oblečení,
Vlastní tričko (nejlépe krátké,
vybavení:
upnuté), sukně nebo legíny,
cvičky bez podrážky nebo
silnější ponožky.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny před realizací.

Tanec

Pohoda

Tanec tisíce a jedné noci

Romantická večeře pro dva

Kód balíčku: 1–4 osoby POH 072 200
5–10 osob POH 073 201

Kód balíčku: 2 osoby GAS 010 267
Chcete prožít romantický večer ve dvou,
nebo vašemu blízkému udělat radost příjemným zážitkem? Dopřejte si právě tento
náš balíček – večeři v příjemném prostředí
lázeňské restaurace. Šéfkuchař pro vás
připraví výborné speciální menu, kterému
nechybí dobrý aperitiv a večeře nabitá všemi
smysly může začít.

Nechte se inspirovat rytmy orientální hudby
a přeneste se do světa, kde k tanci nepotřebujete
partnera, který vám šlape po špičkách. Na chvíli
zapomeňte na starosti všedních dnů a inspirujte
vaše tělo i mysl orientální kulturou, která vám
dá zakusit zvláštní atmosféru harému, břišních
tanečnic, sultánů, pyramid a slunce, které určuje
tep vašeho srdce i stíny vaší duše. To vše pod vedením exotické orientální tanečnice, která vám
představí orientální tanec tak, jak jej neznáte.
Je nejen velmi talentovanou tanečnicí, ale také
lektorkou orientálního tance. Sama se umění
orientálního tance učí od světoznámých lektorek a tanečnic, jako například Jillina nebo Amar Gamal z Belly Dance Superstars,
Leyla Jouvanna, Aziza a další.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Aperitiv (výběr ze tří druhů
aperitivu).
> Předkrm.
> Hlavní jídlo (výběr ze dvou
speciálně připravených menu).
> Moučník – teplý (výběr ze dvou druhů moučníků).
> Dárek s logem poskytovatele.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 30 Kč.

> Naučíte se základům orientálního tance pod vedením profesionální lektorky.
> Dozvíte se nejen o historii a současných trendech orientálního tance,
ale také o pozitivních účincích na vaše zdraví a sexualitu.
> Zapůjčení orientálních kostýmů (sukně, penízkový šátek, top).
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 150 Kč a 210 Kč dle počtu osob.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Romantika

Gastronomie

Služba není vhodná pro těhotné ženy.
2 hodiny.
1–10 osob.
Účast diváků je možná po předchozí domluvě s klientem
a lektorem.
Krátké, uplé tričko nebo tílko, dlouhá volnější sukně,
kalhoty nebo legíny, cvičky nebo piškoty. Možno zapůjčit
penízkový šátek, top, sukně (v ceně).
Celoročně. Realizace služby není závislá na počasí.
Ostrava.
Minimálně 1 týden předem.
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Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1–1,5 hodiny.
2 osoby.
Společenský oděv.
Celoročně.
Služba není závislá na počasí.
Klimkovice.
14 dní před realizací služby.

Gastronomie

Cesta za pravdú aneb za kouzlem vína ze Znovína

Zábava

program A) GAS 003 152
program B) GAS 004 153
Cesta za pravdú aneb za kouzlem vína
ze Znovína je program, který jsme pro
vás připravili spolu s dvorním dodavatelem „Vína pro Královstvjé valaské“
a našim předním výrobcem značkových vín společností Znovín a. s. ze
Šatova u Znojma. Vydejte se s námi
na kouzelnou cestu za pravdú a nechte se vést vůní a chutí toho nejlepšího ze
znovínských sklepů pod vedením zkušeného profesionála.

Obsah balíčku:

Program A
> Seznámení s vínem – přivítání s klienty a seznámení s programem degustace.
> Večeře (menu 200 Kč/os. a couvert 50 Kč/os. není v ceně programu).
> Odborná degustace značkových vín společnosti Znovín a.s. vedená profesionálním sommelierem. Klienti během programu ochutnají deset druhů
značkových vín.
> Dárkový vinný balíček Valašského království.
> Pamětní list.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:

Program B
> Seznámení s vínem – přivítání s klienty a seznámení s programem degustace.
> Cimbálová muzika (hraje po celou dobu programu)
> Večeře (menu 200 Kč/os. a couvert 50 Kč/os. není v ceně programu).
> Odborná degustace značkových vín společnosti Znovín a.s. vedená profesionálním sommelierem. Klienti během programu ochutnají deset druhů
značkových vín.
> Dárkový vinný balíček Valašského království.
> Pamětní list.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK • Pamětní list VK • Pohlednice VK • Samolepka VK • Tenkostěnná
vinná sklenice na stopce s pískovaným znakem Valašského království • Víno
pro Královstvjé valaské 0,75 l.

Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:

Zábava

Gastronomie

Bez omezení.
3–4 hodiny.
10–60 osob.
Účast diváků neúčastnících se programu není možná
Civilní oblečení. Veškeré technické vybavení spojené s
realizací služby zajistí poskytovatel.
Celoročně.
Služba není závislá na počasí.
Valašské království.
Minimálně 3 týdny před realizací služby.
Program lze upravit či rozšířit dle individuální požadavků
klienta. V případě větších skupin připočítáváme cenu
ozvučení cca 2 000 Kč.

Zábava

Gastronomie

Večírek s vůní slivovice

Netradiční návštěva království slivovice
Kód balíčku: GAS 001 109

Kód balíčku: GAS 002 110

Valaši už dávno věděli, že „Slibovica na svět přišla,
aby starosť z hlavy vyšla“. I vy můžete sledovat přeměnu ovocných plodů v kvalitní destiláty přímo
v Distillary Landu, kde se snoubí tradiční výrobní
postupy a nejmodernější technologie.

V dávnej minulosti sa toťta slivovica kvapem po
vypáleňu zakopávala, že byla tak dobrá, že
po litroch mizela neznámo kde. Staří Valaši ju
nekde zakopávali na místě tak tajném, že ju pak
často sami nemohli najíť. Enem díky temu sa na
nekerých místách Valaského královstvja dochovala dovčilška. A tož včil móžete aj vy okoštovat pravý nefalšovaný poklad země Valaskéj.

Obsah balíčku:

> Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum
s podnikovou prodejnou, videoprojekci v kinosále,
pěstitelskou pálenici vybavenou technologií společnosti Arnold Holstein, muzeum palírenství, provoz
egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů),
stáčírnu (plnění lahví) a degustační místnost. V závěrečné části exkurze procházejí návštěvníci kolem
provozu stáčírny. Tečkou za exkurzí v Distillery Landu je ochutnávka výrobků
v podnikové prodejně.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
> Pas Valašského království.
> Pamětní list VK.
> Bavostopa VK.
> Pohlednice na šíření slivovice.
> Samolepka VK.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Exkurze.
Občerstvení.
Degustace.
Sledování procesu pálení.
Dárkový balíček Valašského království
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
Pas VK.
Pohlednice na šíření slivovice.
Pamětní list VK.
Bavostopa VK.

Od 18 let.
3–4 hodiny.
Minimálně 10 osob.
Přítomnost diváků
není možná.
Vybavení:
Běžný oděv.
Sezona:
Říjen–únor,
mimo sezonu po domluvě.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Distillary Land, Vizovice.
Kdy objednávat: Nejlépe jeden měsíc
před realizací služby.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Od 18 let.
2–3 hodiny.
10–50 osob.
Přítomnost diváků
není možná.
Vybavení:
Běžný oděv.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Distillary Land, Vizovice.
Kdy objednávat: 14 dní před realizací služby.
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Zábava

Gastronomie / Pro firmy a skupiny

Radegastovy hry aneb Zábavné klání nejen o vůdce Radegastovy družiny
Kód balíčku: VIP 016 191

Nevšední zábavný program s pivem Radegast
pro skupiny a firemní kolektivy. Program
je vhodné zahájit exkurzí přímo u pramene
piva, v pivovaru Radegast v Nošovicích, kde
se dozvíte spoustu zajímavostí, které právě
vám mohou pomoci uspět v Radegastových
hrách a stát se členem či dokonce vůdcem
prestižní Radegastovy družiny.
V průběhu her si budete moci vyzkoušet třeba
„Radegastův curling“ – válení sudem na cíl,
„Radegastův pivní nácuc“ – nasávání piva
20 metrovou hadicí, „Radegastovu chvilku poesie“ – mazlení s pivem,
„Radegastovo krasopití“ – pití piva „na krásu a styl“ – degustaci netradičními způsoby a s hudbou – v pohybu, v leže apod., „Radegastovo
dorážení“ – soutěž v narážení a točení piva,
„Radegastovo přetahování“ – přetahování o pivní sud apod.
Program je velice variabilní a lze jej upravit dle vašeho přání.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:

Obsah balíčku:

> Exkurze do pivovaru Radegast
v Nošovicích
> Ochutnávka piva do množství 4 × 0,33 l
12° Radegast Premium
> Dárek – kousek z Radegastova pokladu
v ceně 310 Kč
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí
poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Darovací certifikát, Pamětní
mince, Ozdobná silnostěnná sklenice,
Cyklomapa „Radegastovy cyklostezky“
nebo jiný turistický produkt srovnatelné hodnoty.

Počet
účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
Poznámka:

Zábava

Gastronomie

1 až 35 osob.
Účast diváků je možná u her.
Bez omezení.
Celoročně.
Službu lze realizovat za každého počasí. V případě
nepříznivého počasí může dojít k omezení
některých her.
Valašské království, Nošovice.
Optimálně 14 dní před realizací.
Část programu lze realizovat pouze ve vybraných restauracích čepujících pivo Radegast.

Zábava

Pro firmy a skupiny

Ohňostroj

Výprava za Radegastovým pokladem

aneb zážitek pro milovníky piva.

Kód balíčku: Ohňostroj malý
Ohňostroj střední
Ohňostroj velký
Ohňová mega show

Kód balíčku: POH 069 189
Nevšední exkurze v pivovaru Radegast v Nošovicích s průvodcem. Budete mít možnost zhlédnout
celý proces výroby piva Radegast a na závěr dostanete svůj díl z Radegastova pokladu. Stará pověst
o Radegastově zlatém pokladu praví: „Pak už se došlo k jedněm dveřím a nad nimi byl klíč k uzamčené komoře. Po odemknutí se otevřela místnost se čtyřmi sloupy a dokola byla
hojnost zlata“. Vydejte se s námi na výpravu za zlatým Radegastovým pokladem.
Zlatým pivem Radegast… Tento balíček je vhodný jako dárek pro významné
příležitosti jako jsou narozeniny apod. Na rozdíl od běžné exkurze je zde daleko
větší prostor pro individuální přístup ke klientovi. V případě potřeby je možné
zajistit i tlumočníka.

VIP 006 125
VIP 007 126
VIP 008 127
VIP 009 128

Nabízíme vám ohňostroje různých velikostí od komorních oslav, přes střední a velké ohňostroje určené pro
firemní akce, až po velkou ohňovou megashow. Výborná
je kombinace ohňostroje s ostatními balíčky zařazenými
do programu, který pro vás připravíme na míru. Ohňostroj má pečlivě naplánovanou choreografii, při které dochází ke spojení světelných efektů se scénickou
hudbou tak, aby ještě více umocnila celkový dojem diváka.

Obsah balíčku:

> Ohňostroj komponovaný s hudbou provedený na profesionální úrovni.
Ohňostroj malý – pro rodinou oslavu, soukromé akce, plesy, oslavy
narozenin
Ohňostroj střední – pro bály, sportovní zápasy, zahajování festivalů
Ohňostroj velký – pro velké firemní akce, karnevaly, oslavy 		
významných výročí
Ohňová mega show – Super akce, výročí velkých měst, propagační
akce velkých firem
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
•Pas Valašského království, Stopa VK, Pamětní list, Pohlednice VK,
Slivovice 0,75 l, Tričko VK.

Obsah balíčku:
>
>
>
>

Bez omezení.
1 hodina 45 minut až 2 hodiny trvá exkurze.
Časový rozsah her lze upravovat dle vašich
přání a možností.

Exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích
Ochutnávka piva do množství 4 × 0,33 l 12° Radegast Premium
Dárek – kousek z Radegastova pokladu v ceně 310 Kč
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pas VK, Darovací certifikát, Pamětní mince, Ozdobná silnostěnná
sklenice – „krýgl“, Cyklomapa „Radegastovy cyklostezky“ nebo jiný
turistický produkt srovnatelné hodnoty.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:

Bez omezení.
1 hodina 45 minut
až 2 hodiny.
Počet účastníků:	1 až 35 osob.
Diváci:	Přítomnost diváků
není možná.
Oblečení, vybavení:
Bez omezení.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:	Službu lze realizovat
za každého počasí.
Lokalita:
Nošovice.
Kdy objednávat:
Min. 14 dní předem.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
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Bez omezení.
7–15 minut
Bez omezení.
Diváci sledují odpálení z bezpečné vzdálenosti.
Celoročně.
Odpalování nelze provádět za silného větru 		
a při bouřce.
Valašské království.
Nejlépe s dvouměsíčním předstihem.

Zábava

Pro firmy a skupiny

Zábava

Pro firmy a skupiny

Audience u Královny matky

Pasování na Valachy

Kód balíčku: VIP 001 120

Kód balíčku: VIP 002 121

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Čeká vás nezapomenutelný zážitek
z osobního setkání s valašskou Královnou
matkou Jarmilou I. Šulákovou. Prožijete
kouzelné chvíle s cimbálovou muzikou
a lidovými písněmi v jedinečném podání
folklorní zpěvačky Jarmily Šulákové.

> Pasování na Valachy je obřad, při
kterém je uchazečům oficiálně uděleno
ve Valašském království právo domovské.
Uchazeči jsou nejprve seznámeni s Listinou práv a svobod Valašského království,
pokleknou na jedno koleno a jsou oficiálně pasováni. Poté, co své nové občanství
stvrdí kalíškem valašské slivovice, obdrží
valašský pas a domovský list a již mohou užívat všech výhod, které
jim naše občanství přináší.

Celkový čas: Dle individuální domluvy,
obvykle 2–3 hodiny.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.

Celkový čas: Dle individuální
domluvy, obvykle
1/2 až 1 hodina.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.

Zábava

Pro firmy a skupiny

Fakulta valašských her VKU

Zábava

Pro firmy a skupiny

Fakulta pálení a slivovicových věd VKU

Kód balíčku: VIP 004 123

Kód balíčku: VIP 005 124

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Mezi oblíbené Valašské hry
patří například zaháňaní slépek do
kurníka, dražba slépek, hod ovcú,
hod vidlema, hod valaškama, kúlení ovčíma bobkama, valašský golf,
súťaž v kosení trávy, přetahování
o slivovicu a podobně. Lze je hrát
jak v přírodě, tak s drobnými úpravami i v interiéru.

> Dobré pití je součástí národní identity každého pořádného národa. Nepochybuji o tom, že když se řekne slivovice, většina z vás si ji spojí s Valašskem. Nestojí však tento magický nápoj
a lék, často nazývaný trnkové kapky,
valašský penicilín či valašský ženšen
za to, abyste se o něm dozvěděli více? Teď máte jedinečnou možnost.
A jak vypadá takové objevování Valašského království s vůní slivovice?
Formou koštu kvalitních ovocných destilátů dle vašeho výběru probíhá
studium na Fakultě pálení a slivovicových věd. Každý zájemce o studium
obdrží index studenta slivovicové fakulty a úspěšný absolvent poté certifikát doktora slivovicových věd – Špiritus Doctoris.

Celkový čas: Dle individuální
domluvy,
obvykle 1–3 hodiny.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.

Celkový čas: Dle individuální
domluvy, obvykle
1 hodina až celý večer.
Sezona:
Celoročně.
Lokalita:
Valašské království.
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Zábava

Pro firmy a skupiny

Zábava

Pro firmy a skupiny

Interiérová LED Show „Vzývání ohně“

Ohňová show „Vzývání ohně“

Kód balíčku: VIP 012 162

Kód balíčku: VIP 015 165

Varianta ohňové show „Vzývání ohně“, vhodná pro
vnitřní prostory a všude tam, kde použití otevřených ohňů není možné. Ohňové efekty jsou dle
místních podmínek nahrazeny jejich „studenými“
variantami: diodové svítící řetězy, chemická světla,
studená pyrotechnika apod.

Představení, inspirované starobylými
rituály, ve kterém za hypnotizujícího
hudebního doprovodu předvede
skupina dívek pestrou a podmanivou
choreografii s vířením ohnivých řetězů
a lan. Představení je doplněno dalšími
ohňovými efekty.

Obsah balíčku:

> LED show – představení se synchronizovaným
točením svítícími diodovými řetězy
a lightsticky, doplněné dalšími efekty.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby)

Obsah balíčku:

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet
účastníků:
Diváci:
Sezona:

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet
účastníků:
Diváci:
Sezona:

Počasí:
Technické
podmínky:
Lokalita:
Kdy
objednávat:

> Ohňová show – ohňové představení.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.

Bez omezení.
12–16 minut.
Bez omezení.
Ano.
Bez omezení. Méně vhodné pro
zimní sezonu.
Bez deště nebo nejvýše mírné 		
mrholení, bezvětří nebo mírný vítr.
Teplota minimálně 0 °C.
Tma (ideální čas pro začátek vystoupení je nejméně 15 minut po 		
astronomickém západu slunce).
Valašské království.
Minimálně 2 týdny předem.
Víkendové termíny v letní sezoně (duben–září) nejméně
2 měsíce předem.

Počasí:

Technické
podmínky:
Lokalita:
Kdy
objednávat:

Zábava

Pro firmy a skupiny

Bez omezení.
15–20 minut.
Bez omezení.
Ano.
Bez omezení. Méně vhodné pro zimní sezonu.
Bez deště nebo nejvýše
mírné mrholení, bezvětří
nebo mírný vítr.
Teplota minimálně 0 °C.
Tma nebo aspoň šero. Ostatní, viz technické podmínky
ve specifikaci služby.
Valašské království.
Minimálně 2 týdny předem. Víkendové termíny
v letní sezoně (duben–září) nejméně 2 měsíce předem.

Pro firmy a skupiny

Šermířská pohádka

Šermířský program „Gotický pěší turnaj“

Kód balíčku: VIP 013 163

Kód balíčku: VIP 014 164
Historický šerm ve své nejryzejší
podobě. Středověcí rytíři v těžkých
plátových zbrojích bojují bez velkých
řečí a skrupulí – řinčí meče, štíty,
bojové sekery, palcáty, kúsy, tesáky,
bijáky a další klasické turnajové zbraně
z doby vrcholné gotiky. Víří barevné
praporce, zbroje těžkooděnců na sebe
s třeskotem narážejí a krásná paní, pro
jejíž úsměv se celá ta řež odbývá, skrývá tvář za hedvábný šlojíř. Poteče
ve finále krev? Možná ano – ale pouze ta divadelní… Patřičný hudební
doprovod tvoří kulisu podívané, jež patří u diváků k nejatraktivnějším.

Klasická šermířsko-divadelní pohádka
pro děti od tří do sta let. Oblíbené
pohádkové téma (např. „Sněhurka
a sedm trpaslíků“) je upraveno pro
scénický šerm, doplněno souboji, okořeněno spoustou humoru a dovedeno
v překvapivé rozuzlení, ale protože se
jedná o pohádku, dobro vždy zvítězí.
Pohodová a veselá pohádka, u níž se
baví malí i velcí.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Šermířsko-divadelní pohádka
s humorně laděným příběhem
a množstvím soubojů.
Dobové zařazení: gotika.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.
> Vlastní hudební doprovod.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:
Technické vybavení:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
25–30 minut.
Bez omezení.
Bez omezení.
Celoročně.
Bez deště nebo nejvýše mírný déšť. Teplota
pokud možno nad bodem mrazu.
Viz technické podmínky ve specifikaci služby.
Valašské království.
Minimálně 2 týdny předem. Víkendové termíny
v letní sezoně (duben–září) nejméně 2 měsíce
předem.

Zábava

> Šermířský „pěší“ (tzn. nikoliv na koních) gotický turnaj z období
vrcholné gotiky. Bojuje se o růži krásné paní z řad diváků – vhodné
mimo jiné na akce, kde je oslavencem dáma.
> Vlastní hudební doprovod.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:
Technické vybavení:
Lokalita:
Kdy objednávat:
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Bez omezení.
25–30 minut.
Bez omezení.
Ano.
Celoročně.
Bez deště nebo
nejvýše mírný déšť.
Teplota pokud možno nad bodem mrazu.
Viz technické podmínky ve specifikaci služby.
Valašské království.
Minimálně 2 týdny předem. Víkendové termíny
v letní sezoně (duben–září) nejméně 2 měsíce
předem.

Zábava
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Pohoda

Krása, relax

Buďte ještě krásnější

Šermířský program „Legenda o králi Artušovi“

Kód balíčku: POH 085 268

Kód balíčku: VIP 011 161

Cítíte se v poslední době trochu
unaveni a máte pocit, že byste
pro sebe měli udělat něco navíc?
Skvělým prostředkem, který
nastartuje váš lymfatický systém je
přístrojová lymfodrenáž
a pokud máte pocit, že byste
chtěli vyhladit první vrásky,
můžete vyzkoušet naši laserovou
kosmetiku.

Klasický, vážněji laděný šermířsko-divadelní program pro malé
i velké. V novém zpracování jedné
z nejznámějších a nejstarších
legend zhlédnete krále Artuše,
sira Lancelota, krásnou Ginevru,
zlou Morganu a další staré známé.
Gotický šerm, praporce, zbroje,
bohaté kostýmy, pestrá přehlídka
zbraní a strhující scénická hudba činí z Legendy o králi Artušovi divácky
vděčnou podívanou.

Obsah balíčku:

> Koupel vířivá celková
+ suchý zábal (30 minut
včetně převlečení).
> Masáž aromaterapeutická
částečná (20 minut, podle
požadavků a obtíží klienta,
záda, nohy, hlava apod.).
> Laserová kosmetika obličeje
(15 minut).
> Lymfodrenáž přístrojová
kosmetická částečná (25 minut, podle potřeby klienta).
> Drobný dárek s logem poskytovatele.
> Dárkový balíček od města Ostravy v hodnotě 30 Kč.

Obsah balíčku:

> Šermířsko-divadelní představení
s dramaticky laděným příběhem
a množstvím soubojů.
Dobové zařazení: gotika.
> Doprava do 50 ujetých km včetně.
> Vlastní hudební doprovod.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Sezona:
Počasí:
Technické vybavení:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
25–30 minut.
Bez omezení.
Ano.
Celoročně.
Bez deště nebo nejvýše mírný déšť. Teplota
pokud možno nad bodem mrazu.
Viz technické podmínky ve specifikaci služby.
Exteriér, interiér – Valašské království
Minimálně 2 týdny předem. Víkendové termíny
v letní sezoně (duben–září) nejméně 2 měsíce
předem.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Pohoda

Krása, relax

Pohoda

Krása, relax

Hloubková očista

Čarování s vlasy aneb vlasová show
Kód balíčku: Basic POH 065 185
Basic plus POH 066 186
Silver POH 067 187
Gold POH 068 188

Kód balíčku: POH 020 032
Hloubková kosmetika
pleti na principu podtlakové terapie, čištění
lymfatických cest, krku
a obličeje, vyhlazení vrásek. Masáž celého těla
a reflexní masáž plosky
nohy. Vaše tvář získá
mladistvý vzhled, tělo se
uvolní a vy se cítíte jako
znovuzrození.

Kouzla a čáry nemusí být nutně jen iluzí.
Ruce profesionálního kadeřníka vám dokážou pravý opak. Udělejte něco pro sebe,
změňte svou současnou image, dopřejte
svým vlasům netradiční péči a radujte se
z kouzla, které si v podobě krásného účesu
odnesete domů.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Basic (určeno pro krátké vlasy) – vlasové poradenství, vlasová konzultace, realizace změny
účesu (melír, střih, styling) dle přání zákazníka.
> Basic plus (stejně jako Basic, ale navíc barva)
> Silver (určeno pro středně dlouhé vlasy) – vlasové poradenství, vlasová konzultace, realizace
změny účesu (barva, melír, střih, styling) dle
přání zákazníka.
> Gold (stejně jako Silver, ale pro dlouhé vlasy)
> Dárky – netradiční tužka a dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Basic a Basic plus: Pamětní list, pas VK, pohlednice, stopa VK.
• Silver a Gold: Pamětní list, pas VK, samolepka VK, pohlednice, stopa VK.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
Asi 1,5–2 hodiny.
1 osoba.
Sportovní oděv, plavky, ručník.
Celoročně, nezávisle na počasí. Balíček lze čerpat do
konce roku 2007 (po–pá 7.15–15.15, so 10.30–20.00 h).
Pro rok 2008 připravujeme novou nabídku.
Klimkovice.
Minimálně 2 týdny před realizací.

>H
 loubková kosmetika na principu podtlakové terapie 60 minut.
> Masáž celého těla 75 minut.
> Reflexní masáž plosky nohy 45 minut.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
Tělesné
Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií.
předpoklady:	Nezbytností před realizací služby je konzultace s fyzioterapeutem o aktuálním zdravotním stavu klienta.
Celkový čas:
3 hodiny.
Počet účastníků:	1 osoba.
Diváci:	Přítomnost diváků vzhledem k charakteru služby není
možná.
Oblečení, vybavení:	Vlastní hygienické potřeby, přezůvky.
Sezona:
Službu lze využít celoročně.
Počasí:	Realizace služby není závislá na klimatických podmínkách.
Lokalita:
Kopřivnice.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před její realizací.

Bez omezení.
1–3 hodiny dle vybrané služby.
1 osoba.
Maximálně 1 osoba.
Běžné oblečení.
Celoročně. Realizace není závislá na počasí.
Karviná.
Minimálně 2 měsíce dopředu.
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Pohoda

Krása, relax

Dokonalé uvolnění

Kompletní proměna I.

Kód balíčku: POH 002 003

Kód balíčku: POH 005 006
Představte si celý den v salónu krásy!
Tým zkušených odborníků vám věnuje veškerou
péči. Nechte se hýčkat, nechte se rozmazlovat,
nebojte se improvizovat. Svou proměnou
překvapíte sama sebe i své okolí.

Dokonalé uvolnění a osvobozující
pocit, to je osvěžující, hojivá koupel
v bylinné lázni spojená s masáží
celého těla. Všemi smysly budete
vnímat, jak pod rukama zkušených
profesionálů mizí stres a napětí.

Obsah balíčku:

>O
 šetření těla proti celulitidě, masáž, maska,
peeling, tělový zábal – 2 hodiny.
> Kompletní čištění pleti obličeje, peeling,
masáž, výživná maska – 1,5 hodiny.
> Stříhání a barvení vlasů – 1,5 hodiny.
> Modeláž nehtů – 1 hodina.
> Líčení – 1 hodina.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK, Pas VK, Bavostopa VK.
• Pohlednice VK, Samolepka VK, Tričko VK.

Obsah balíčku:

> 4 0minutová bylinná koupel
v multifunkční turbo vaně.
> 90minutová masáž celého těla.
> Dárkový balíček Valašského
království (obdržíte Holubí
poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.

Tělesné
předpoklady:
Tento balíček zážitků je vhodný pro dospělé i mládež.
Celkový čas:
7 hodin.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:	Přítomnost diváků vzhledem
k charakteru služby
není možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona:
Službu lze využít
celoročně.
Počasí:	Realizace služby není
závislá na klimatických
podmínkách.
Lokalita:
Frenštát pod Radhoštěm.
Kdy objednávat:	Nejlépe 2 týdny před
její realizací.

Tělesné
předpoklady:	BZ pro krásu a relaxaci je vhodný pro dospělé i mládež.
Nezbytností před realizací služby je konzultace
s fyzioterapeutem o aktuálním zdravotním stavu klienta.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků vzhledem k charakteru služby
není možná.
Oblečení, vybavení: Vlastní včetně hygienických potřeb.
Sezona:
Službu lze využít celoročně.
Počasí:	Realizace služby není závislá na klimatických podmínkách.
Lokalita:
Frenštát pod Radhoštěm,
Rožnov pod Radhoštěm.
Kdy objednávat:	Nejméně 2 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Pohoda

Krása, relax

Kompletní proměna II.

Kompletní proměna III.
Kód balíčku: POH 007 008

Kód balíčku: POH 006 007
Představte si celý den v salónu krásy! Tým zkušených odborníků vám věnuje
veškerou péči. Nechte se hýčkat, rozmazlovat, nebojte se improvizovat. Svou
proměnou překvapíte sama sebe i své okolí.

Představte si celý den v salónu krásy!
Tým zkušených odborníků vám věnuje
veškerou péči. Nechte se hýčkat,
rozmazlovat, nebojte se improvizovat.
Svojí proměnou překvapíte sama sebe
i své okolí.

Obsah balíčku:

> Kosmetické ošetření pleti – peeling, číštění, masáž, výživná maska,
úprava – 1,5 h.
> Celková masáž těla – 1 hodina.
> Manikura nebo pedikura – 1/2 hodiny.
> Stříhání a foukání vlasů – 1 hodina.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.
Tělesné
Tento balíček zážitků je
předpoklady:
vhodný pro dospělé i mládež.
Celkový čas:
4 hodiny.
Počet účastníků:	1 osoba.
Diváci:	Přítomnost diváků vzhledem k charakteru služby
není možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona:
Službu lze
využít
celoročně.
Počasí:	Realizace služby není závislá
na klimatických
podmínkách.
Lokalita:
Frenštát p. R.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny
před její
realizací.

Pohoda

Krása, relax

Obsah balíčku:

> Masáž celého těla – 1 hodina.
> Ergonomické turbo solárium
Egoline 700 Aquafresh aroma 		
– klimatizované, obličejové
a ramenní výbojky – 10 minut.
> Mytí vlasů a vyfoukání – 30 minut.
> Pedikúra nebo manikúra nehtů
– 1 hodina.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí
poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
Tělesné
předpoklady:
Tento balíček zážitků je vhodný pro dospělé i mládež.
Celkový čas:
2 hodiny a 40 minut.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:	Přítomnost diváků vzhledem k charakteru služby
není možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona:
Službu lze využít celoročně.
Počasí:	Realizace služby není závislá na klimatických podmínkách.
Lokalita:
Valašské království.
Kdy objednávat:	Nejlépe 2 týdny před její realizací.
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Pohoda

Krása, relax

Pohoda

Krása, relax

Zlatý program relax pro ženy + dárek

Zlatý program fit pro ženy + dárek

Kód balíčku: POH 050 167

Kód balíčku: POH 052 169

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se směsí bylinek o teplotě vody
37 °C příznivě ovlivňuje zejména pohybový aparát a uvolňuje svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž ulevuje při zátěži a stresu, posiluje imunitu,
harmonizuje a celkově uklidňuje.
Reflexní masáž plosky nohou odstraňuje pocit těžkých nohou, uvolněním
blokád reflexivně ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení,
působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém, urychluje detoxikaci
organismu. Uvolňuje a celkově harmonizuje.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje
lymfatické cévy. Ty tvoří významnou součást imunitního systému. Odpovídají
za sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Oxygenoterapie se opírá o inhalování vzduchu obohaceného na 40–60 %
obsahu kyslíku. Zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je účinnou prevencí
před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje
metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě a brání
předčasnému stárnutí.

Přírodní jodobromová koupel má vynikající preventivní, regenerační
a omlazující účinky. Je vhodná u cévních onemocnění mozku, srdce, periferních
cév, nemocí nervových či nemocí pohybového ústrojí. Projevují se i lokální
desinfekční účinky jodu.
Klasická masáž celková podporuje vyprazdňování povrchových žil, lymfatických
cév, sekreci potních žláz, zlepšuje prokrvení masírované oblasti, vstřebávání
otoků a výronů, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Reflexní masáž plosky nohou uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest
páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení, působí protizánětlivě, podporuje
lymfatický systém, urychluje detoxikaci organismu.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje
lymfatické cévy. Ty tvoří významnou součást imunitního systému. Odpovídají za
sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před
srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje
metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Bylinná koupel obohacená
přírodním jódem, 30 minut.
> Aromaterapeutická masáž
celková, 60 minut.
> Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
> Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
> Oxygenoterapie, 30 minut.
> Oběd nebo večeře.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

>
>
>
>
>
>
>
>

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Klasická masáž celková, 60 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.
Bez omezení.
1 den.
1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Zlatý program relax pro muže + dárek

Zlatý program fit pro muže + dárek

Kód balíčku: POH 049 166

Kód balíčku: POH 051 168

Bylinná koupel obohacená
přírodním jódem se směsí bylinek
o teplotě vody 37 °C příznivě
ovlivňuje zejména pohybový aparát
a uvolňuje svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž spojuje
pozitivní působení klasické masáže
s účinky éterických silic a rostlinných olejů. Ulevuje při zátěži a stresu, posiluje
imunitu, harmonizuje a celkově uklidňuje.
Reflexní masáž plosky nohou odstraňuje pocit těžkých nohou, uvolněním
blokád reflexivně ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení,
působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém, urychluje detoxikaci
organismu. Uvolňuje a celkově harmonizuje.
Oxygenoterapie se opírá o inhalování vzduchu obohaceného na 40–60 %
obsahu kyslíku. Zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je účinnou prevencí
před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje
metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě a brání
předčasnému stárnutí.

Přírodní jodobromová koupel o teplotě
37–38 °C má vynikající preventivní,
regenerační a omlazující účinky. Je vhodná
u cévních onemocnění mozku, srdce,
periferních cév, nemocí nervových či
nemocí pohybového ústrojí. Projevují se
i lokální desinfekční účinky jodu, například
u kožních onemocnění.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené
tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují
svaly. Obklad se používá především při onemocnění pohybového aparátu,
u chronických nemocí kloubů a páteře, může příznivě ovlivnit chronické srůsty.
Klasická masáž celková podporuje vyprazdňování povrchových žil, lymfatických
cév, sekreci potních žláz, zlepšuje prokrvení masírované oblasti, vstřebávání
otoků a výronů, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Reflexní masáž plosky nohou, Oxygenoterapie viz balíček Zlatý program fit pro
ženy + dárek.

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Obsah balíčku:

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem, 30 min.
Aromaterapeutická masáž celková, 60 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.
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Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Klasická masáž celková, 60 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná,Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Pohoda

Krása, relax

Stříbrný program relax pro ženy + dárek

Stříbrný program fit pro ženy + dárek

Kód balíčku: POH 054 171

Kód balíčku: POH 056 173

Bylinná koupel obohacená přírodním
jódem se směsí bylinek příznivě ovlivňuje pohybový aparát a svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž částečná spojuje pozitivní působení klasické masáže
s účinky éterických silic a olejů.
Reflexní masáž plosky nohou uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení,
působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém a detoxikaci.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy. Ty tvoří významnou součást imunitního systému. Odpovídají za sběr
a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují svaly.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus
a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Přírodní jodobromová koupel má vynikající
preventivní, regenerační a omlazující účinky.
Je vhodná u cévních onemocnění mozku,
srdce, periferních cév, nemocí nervových
či nemocí pohybového ústrojí. Projevují se
i lokální desinfekční účinky jodu.
Klasická masáž částečná podporuje vyprazdňování povrchových žil, lymfatických cév, sekreci potních žláz, zlepšuje prokrvení masírované oblasti, vstřebávání otoků a výronů, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Reflexní masáž plosky nohou uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest
páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení, působí protizánětlivě, podporuje
lymfatický systém, urychluje detoxikaci organismu.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy. Ty tvoří významnou součást imunitního systému. Odpovídají za sběr
a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus
a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>
>
>

Obsah balíčku:

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem, 30 minut.
Aromaterapeutická masáž částečná, 30 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

>
>
>
>
>
>
>
>

Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Pohoda

Krása, relax

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Klasická masáž částečná, 30 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.
Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Stříbrný program relax pro muže + dárek

Stříbrný program fit pro muže + dárek

Kód balíčku: POH 053 170

Kód balíčku: POH 055 172

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se směsí bylinek příznivě
ovlivňuje pohybový aparát a uvolňuje
svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž částečná spojuje pozitivní působení klasické masáže
s účinky éterických silic a rostlinných
olejů. Ulevuje při zátěži a stresu, posiluje imunitu, harmonizuje a uklidňuje.
Reflexní masáž plosky nohou uvolněním blokád reflexivně ošetřuje bolest páteře a hlavy, zlepšuje prokrvení, hojení, působí protizánětlivě, podporuje lymfatický systém, urychluje detoxikaci organismu. Uvolňuje a celkově harmonizuje.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené
tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují
svaly.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus
a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Přírodní jodobromová koupel o teplotě
37–38°C má vynikající preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná
u cévních onemocnění mozku, srdce,
periferních cév, nemocí nervových či
nemocí pohybového ústrojí. Projevují
se i lokální desinfekční účinky jodu,
například u kožních onemocnění.
Klasická masáž částečná podporuje vyprazdňování povrchových žil, lymfatických cév, sekreci potních žláz, zlepšuje prokrvení masírované oblasti, vstřebávání otoků, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené
tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují
svaly. Obklad se používá především při onemocnění pohybového aparátu,
u chronických nemocí kloubů a páteře, může příznivě ovlivnit chronické srůsty.
Reflexní masáž plosky nohou, Oxygenoterapie viz balíček Stříbrný program fit
pro ženy + dárek.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Bylinná koupel s přírodním jódem, 30 minut.
Aromaterapeutická masáž částečná, 30 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Klasická masáž částečná, 30 minut.
Reflexní masáž plosky nohou, 45 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.
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Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Pohoda

Krása, relax

Bronzový program relax pro ženy + dárek

Bronzový program fit pro ženy + dárek

Kód balíčku: POH 058 175

Kód balíčku: POH 060 177

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem se směsí bylinek o teplotě vody 37
°C příznivě ovlivňuje zejména pohybový aparát a uvolňuje svalové napětí.
Klasická masáž částečná podporuje vyprazdňování povrchových žil, lymfatických cév, sekreci potních žláz, normalizaci kožního napětí, zlepšuje prokrvení
masírované oblasti, vstřebávání otoků a výronů, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje
bolest.
Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven) aktivuje průchod lymfy a uvolňuje lymfatické cévy. Ty tvoří významnou součást imunitního systému. Odpovídají za sběr
a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání.
Oxygenoterapie – kyslíková terapie je regenerační kúra, jenž se opírá o inhalování vzduchu obohaceného na 40–60 % obsahu kyslíku. Zajišťuje lepší okysličení
srdce i mozku, je účinnou prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci organismu, jakož i jeho
obranyschopnost a odolnost proti únavě, předčasnému tělesnému i duševnímu
opotřebování a stárnutí.

Přírodní jodobromová koupel má vynikající preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná u cévních onemocnění mozku, srdce, periferních cév, nemocí nervových či nemocí pohybového ústrojí. Projevují se i lokální desinfekční
účinky jodu.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené
tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují
svaly. Obklad se používá především při onemocnění pohybového aparátu,
u chronických nemocí kloubů a páteře, může příznivě ovlivnit chronické srůsty.
Baňkování je metoda vhodná pro nemoci pohybového ústrojí, revmatismus,
bolestivé stavy svalů, vaziva či degenerativní onemocnění kloubů. Zlepšuje prokrvení, aktivuje lymfatický systém, pomáhá detoxikovat, což zlepšuje obranyschopnost organismu. Příznivě působí na bolesti hlavy, únavu či následky stresu.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus
a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Bylinná koupel
obohacená přírodním
jódem, 30 minut.
> Klasická masáž částečná, 30 minut.
> Lymfodrenáž přístrojová (Lymfoven), 30 minut.
> Oxygenoterapie, 30 minut.
> Rehabilitační bazén, 60 minut.
> Oběd nebo večeře.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

> Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
> Teplé částečné rašelinové obklady, 30
minut.
> Baňkování, 30 minut.
> Rehabilitační bazén, 60 minut.
> Oxygenoterapie, 30 minut.
> Oběd nebo večeře.
> Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Bronzový program relax pro muže + dárek Bronzový program fit pro muže + dárek
Kód balíčku: POH 057 174

Kód balíčku: POH 059 176

Bylinná koupel obohacená
přírodním jódem se směsí bylinek
o teplotě vody 37 °C příznivě
ovlivňuje zejména pohybový aparát a uvolňuje svalové napětí.
Aromaterapeutická masáž částečná spojuje pozitivní působení
klasické masáže s účinky éterických silic a rostlinných olejů. Ulevuje při zátěži
a stresu, posiluje imunitu, harmonizuje a uklidňuje.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené
tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují
svaly. Obklad se používá především při onemocnění pohybového aparátu,
u chronických nemocí kloubů a páteře.
Oxygenoterapie se opírá o inhalování vzduchu obohaceného na 40–60 % obsahu kyslíku. Zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je účinnou prevencí před
srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě a brání předčasnému
stárnutí.

Přírodní jodobromová koupel o teplotě
37–38°C má vynikající preventivní, regenerační a omlazující účinky. Je vhodná
u cévních onemocnění mozku, srdce,
periferních cév, nemocí nervových či
nemocí pohybového ústrojí. Projevují se
i lokální desinfekční účinky.
Klasická masáž částečná podporuje vyprazdňování povrchových žil,
lymfatických cév, sekreci potních žláz, zlepšuje prokrvení masírované oblasti,
vstřebávání otoků, zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.
Teplé částečné rašelinové obklady působí protizánětlivě, regenerují poškozené
tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, prohřívají a uvolňují
svaly. Obklad se používá především při onemocnění pohybového aparátu,
u chronických nemocí kloubů a páteře.
Oxygenoterapie zajišťuje lepší okysličení srdce i mozku, je prevencí před srdečními a mozkovými infarkty, stabilizuje krevní oběh, podporuje metabolismus
a regeneraci, obranyschopnost a odolnost proti únavě.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

>
>
>
>
>
>
>

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem, 30 min.
Aromaterapeutická masáž částečná, 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

>
>
>
>
>
>
>

Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Přírodní jodobromová koupel, 30 minut.
Klasická masáž částečná, 30 minut.
Teplé částečné rašelinové obklady, 30 minut.
Oxygenoterapie, 30 minut.
Rehabilitační bazén, 60 minut.
Oběd nebo večeře.
Dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): Suvenýrek města Karviná, Pas VK, pamětní list, bavostopa VK, pohlednice.

Tělesné předpoklady:
Celkový čas a počet účastníků:
Oblečení:
Sezona, počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:
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Bez omezení.
1 den, 1 osoba.
Běžný oděv, plavky.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Karviná.
Nejlépe 3 týdny před realizací.

Krása, relax

Zpět do bezpečí

Pohoda

Čas pro krásu

Kód balíčku pro 1 osobu: POH 025 037
Kód balíčku pro dospělého a dítě do 12 let: POH 026 038

Kód balíčku: POH 029 056
Najděte si čas a budete ještě krásnější, svěříte-li se do zkušených rukou
manikérky, pedikérky, kosmetičky
a kadeřnice. Nemusíte být filmová
hvězda, přesto můžete zazářit.

„Floating tank“ – to je relaxace v maximální možné
míře. Vana ve tvaru vejce je naplněna vodou, jejíž
složení je stejné jako složení vody v Mrtvém moři.
Díky vysoké hustotě kapaliny se vznášíte na hladině.
Izolace vašich smyslů od okolního světa navodí
pocit naprosté blaženosti, který jste zažívali v matčině lůně. Vraťte se s námi na šedesát minut zpět do
bezpečí. Vana ve tvaru vejce je naplněna vodou, jejíž
složení je stejné jako v Mrtvém moři. Floating tank
působí příznivě při léčbě nemocí pohybového aparátu, hlavně páteře, stavů po zlomeninách, úrazech,
degenerativních změnách kloubů a páteře. Složení
vody významně přispívá k léčbě nemocí kůže jako
lupenka a atopický ekzém.

Obsah balíčku:
>
>
>

>
>

Obsah balíčku:

> Šedesátiminutový pobyt ve „Floating tanku“.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

Tělesné
Každý klient musí přihlédnout ke svému
předpoklady:	aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas:
60 minut.
Počet účastníků:
1 osoba nebo dospělý s dítětem.
Diváci:	Účast diváků není možná.
Oblečení, vybavení:	Vlastní hygienické potřeby, přezůvky.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:	Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Velké Karlovice.
Kdy objednávat:
Nejméně 2 týdny před realizací služby.

Pohoda

Krása, relax

Bez omezení.
4–5 hodin.
1 osoba.
Charakter služby vyžaduje soukromí klienta – bez diváků.
Vlastní běžný oděv.
Celoročně.
Služba není závislá na počasí.
Rožnov pod Radhoštěm.
Nejlépe 2–3 týdny před realizací.

Pohoda

Vyzrajte na kila

Kód balíčku: POH 028 055

Kód balíčku: POH 003 004

Tělo je chrám duše a zaslouží
si naši péči. Uvolněte se při
masáži. Dopřejte si lymfodrenáž
a vyzkoušejte myostimulátor na
posílení svalů. Budete se cítit jako
znovuzrození.

Vyzkoušejte velice účinnou metodu, jak se zbavit nadváhy a optimalizovat
organismus bez vedlejších účinků prostřednictvím nejmodernější techniky. Jde
o kombinaci dvou přístrojů Termojet a Presojet. Tento program představuje zatím
nejrychlejší a nejúčinnější metodu, jak se zbavit nadváhy. Působení infračerveného
záření a prohřívání problematických partií má blahodárný účinek na celý
organismus. Vede k vyčištění vašeho těla od jedů a tuků, dále pak napomáhá ke
zlepšení krevního oběhu, odstranění obezity, celulitidy a žilní nedostatečnosti.
Sami si můžete vybrat z deseti volitelných programů dle vaší potřeby. Na závěr,
jako třešničku na dortu, obsahuje tento program reflexní masáž plosky nohy.

Obsah balíčku:

>
>
>
>

celková masáž 60 min.
myostimulátor 45 min.
lymfodrenáže přístrojové
60 min.
Dárkový balíček
Valašského království

Obsah balíčku:

> 50minutová kúra termolipolýza na přístroji Termojet.
> 50minutová kúra na přístroje Presojet
> 50minutová reflexní masáž plosky nohy.
> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK
po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.

(obdržíte Holubí poštou po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.

Oblečení, vybavení:
Sezona:
Počasí:
Lokalita:
Kdy objednávat:

manikúra 30 minut.
pedikúra 40 minut.
kosmetické ošetření pleti
včetně masáže obličeje
a dekoltu 90 minut.
změna účesu (stříhání, barvení
či melír ) – do 500 Kč, 120 min.
Dárkový balíček VK
(obdržíte Holubí poštou
po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Stopa VK.
• Pohlednice VK.
• Samolepka VK.

Krása, relax

Tělo je chrám duše

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Pohoda

Krása, relax

Tělesné
předpoklady:

Bez omezení.
3 hodiny.
1 osoba.
Charakter služby vyžaduje soukromí klienta
bez diváků.
Vlastní běžný oděv.
Celoročně.
Služba není závislá na počasí.
Rožnov pod Radhoštěm.
Nejlépe 2–3 týdny před realizací.
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BZ pro krásu a relaxaci je vhodný pro dospělé i mládež.
Nezbytností před realizací služby je konzultace s fyzioterapeutem o aktuálním zdravotním stavu klienta.
Celkový čas:
2,5 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Vlastní včetně hygienických
potřeb.
Sezona:
Službu lze využít celoročně.
Počasí:	Realizace služby není závislá na
klimatických podmínkách.
Lokalita:
Frenštát pod Radhoštěm.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Pohoda

Krása, relax

Splňte si svůj sen

Lázeňský relaxační balíček
Kód balíčku: POH 086 269

Kód balíčku: 1 osoba POH 077 215

Vaše zdraví je to nejcennější co máte.
Pomocí tohoto balíčku naberete ten
správný směr k jeho upevnění. V krásném prostředí nového lázeňského
komplexu zažijete léčebně relaxační
a příjemnou jodobromovou koupel
a poté vám vlijí do těla novou energii
zručné ruce profesionálního maséra.
Dále se můžete prohřát v infrasauně
a zaplavat si v bazénu.

Neobdařila vás příroda dlouhými hustými vlasy nebo se vám třepí? Poznamenaly
váš účes nemoci, věk či jiné nepříznivé okolnosti a toužíte po nepřehlédnutelné
změně? Svěřte se do rukou profesionála, který vám doporučí délku, množství,
hustotu a barvu vlasů nejvhodnější pro typ vaší osobnosti, tváře i celkové postavy.
Dokonalá proměna překvapí nejen vás, ale i vaše okolí.

Obsah balíčku:

> Úvodní konzultace.
> Výběr barvy, délky a množství
vlasů.
> Aplikace.
> Závěrečná úprava vlasů
(barvení, styling).
> Dárkový balíček z města Ostravy
v hodnotě 1 170 Kč.

Obsah balíčku:

> Koupel jodobromová celková + suchý zábal (20 minut koupel + 10 minut zábal).
> Masáž klasická částečná (podle požadavků a obtíží klienta, 20 minut).
> Infrasauna + plavání v bazénu (45 minut
celkově, infrasauna je 20–30 minut).
> Drobný dárek s logem poskytovatele.
> Dárkový balíček z města Ostravy v hodnotě 30 Kč.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:

Bez omezení.
cca 2–3 hodiny.
Služba je určena
pro 1 osobu.
Diváci:
Charakter
služby neumožňuje přítomnost
diváků.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby
není závislá na
počasí.
Lokalita:
Moravská
Ostrava.
Kdy objednávat:
Službu je nutno objednávat minimálně 1 měsíc předem.

Tělesné předpoklady: Bez omezení. Klient
musí přihlédnout ke
svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
1,5–2 hodiny.
Celkový čas:
počet účastníků:
1 osoba.
Oblečení:
Běžný oděv, plavky,
ručník.
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí. Balíček lze čerpat do
konce roku 2007 (so 10.30–20.00, ne 10.30–18.00 hodin). Pro rok 2008 připravujeme novou nabídku.
Lokalita:
Klimkovice.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 týdny před realizací.

Pohoda

Krása, relax

Pohoda

Krása, relax

Pohádková relaxace pro dva

Sůl nad zlato

Kód balíčku: 2 osoby POH 076 214

Kód balíčku: 1–10 osob POH 074 212

Odpočiňte si v pohádkové
atmosféře obklopeni solnými
kvádry za zvuků relaxační
hudby, zurkotu vody a barevné
světelné terapie. Nechte se
hýčkat příjemnou hodinovou
masáží s vůní aromatických
olejů.

Nechejte se unést pohádkovou atmosférou solné jeskyně, ve které alespoň na
chvíli zapomenete na shon a stres a načerpáte síly. Na relaxačním lehátku za
zvuku uklidňujících tónů můžete odpočívat, spát nebo meditovat. Unikátní
mikroklima zajišťuje optimální teplotu a vlhkost vzduchu, vysokou bakteriologickou čistotu a záporné ionty v ovzduší. Pobyt v solné jeskyni působí preventivně
a pomáhá léčit chronická onemocnění horních cest dýchacích, alergii, vysoký
krevní tlak, srdeční arytmii, různá kožní a revmatologická onemocnění a poruchy
imunity.

Obsah balíčku:

Obsah balíčku:

> Pětačtyřicetiminutový
pobyt v solné jeskyni.
> Relaxační hudba.
> Občerstvení
(káva, čaj, nealko).
> Dárkový balíček z města 		
Ostravy v hodnotě 30 Kč.

> Pětačtyřicetiminutový
pobyt v solné jeskyni.
> Šedesátiminutová masáž.
> Relaxační hudba.
> Občerstvení (káva, čaj, 		
nealko).
> Dárkový balíček z města 		
Ostravy v hodnotě 30 Kč.

Tělesné
předpoklady:

Bez
omezení.
Celkový čas:
1 hodina.
Počet účastníků:
Služba je 		
určena pro
1–10 osob.
Diváci:
Přítomnost
diváků 		
vzhledem k charakteru služby není možná.
Oblečení, vybavení: Vlastní běžný oděv.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Ostrava-Svinov.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

Tělesné
předpoklady:

Bez
omezení.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:
2 osoby.
Diváci:
Charakter
služby 		
neumožňuje přítomnost diváků.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá počasí.
Lokalita:
Ostrava-Svinov.
Kdy objednávat:
Nejlépe 2 týdny před realizací služby.

-49-

Krása, relax

Obnovení energie

Pohoda

Pohoda

Krása, relax

Paráda na záda

Kód balíčku: POH 004 005

Kód balíčku: POH 021 033

Jste vystaveni stresu a napětí, máte bolesti, trpíte nespavostí, jste vyčerpaní? Tak
zkuste strávit příjemný čas v péči odborníků, kteří vám díky použití speciálních
technik měření energetických drah, tlakové masáže Shiatsu, reflexní masáže
a krystalové terapie pomohou k nalezení rovnováhy a psychické pohody.
Díky měření energetických drah ve vašem těle zjistíme, kde jsou energetické dráhy
přerušeny a pomůžeme vám je za použití speciálních technik odblokovat. Shiatsu je
prastará japonská léčebná metoda. Řadí se mezi masážní techniky, ale rámec masáže
značně přesahuje. Pomocí tlaku masérových palců, prstů a dlaní, ale též kolen, loktů
nebo chodidel je znovu obnovována energetická rovnováha těla. Lidské chodidlo
je mapou vašeho těla, ruce odborníka při reflexní masáži plosky nohy lokalizují
bolestivé místo a účinnou masáží pomohou odstranit zdravotní komplikace. Jako
naprosto unikátní doplnění tohoto programu nabízíme Krystalovou terapii.

Je to paráda lehnout si na záda... Ale
co když to bolí? Vyzkoušejte baňkování, speciální cvičení pod
vedením odborníka a reflexní masáž. Uvidíte, že vám tento speciálně
sestavený program pomůže od
komplikací.

Obsah balíčku:

> Baňkování 45 minut.
> Reflexní masáž plosky nohy 45
minut.
> Speciální cvičení – 30 minut.

Obsah balíčku:

> Měření energetických drah – 40 minut.
> Masáž Shiatsu – 60 minut.
> Reflexní masáž plosky nohy – 50 minut.
> Krystalová terapie – 40 minut.
> Dárkový balíček (obdržíte
Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK, Samolepka VK.

> Dárkový balíček (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby):
• Pamětní list VK.
• Pas VK.
• Bavostopa VK.
• Pohlednice VK.
Tělesné
Program je vhodný pro dospělé všech věkových kategorií.
předpoklady:	Nezbytností před realizací služby je konzultace s fyzioterapeutem o aktuálním zdravotním stavu klienta.
Celkový čas:
2 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků vzhledem k charakteru služby
není možná.
Oblečení,
vybavení:	Vlastní hygienické potřeby, přezůvky.
Sezona:
Službu lze využít celoročně.
Počasí:	Realizace služby není závislá na klimatických podmínkách.
Lokalita:
Kopřivnice.
Kdy objednávat:	Nejlépe 2 týdny před její realizací.

Tělesné
BZ pro krásu a relaxaci je vhodný pro dospělé i mládež.
předpoklady:	Nezbytností před realizací služby je konzultace
s fyzioterapeutem o aktuálním zdravotním stavu klienta.
Celkový čas:
3 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků vzhledem k charakteru služby není možná.
Oblečení, vybavení: Vlastní včetně hygienických potřeb na sprchovní.
Sezona:
Službu lze využít celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na klimatických podmínkách.
Lokalita:
Kopřivnice.
Kdy objednávat: Nejlépe 2 týdny předem.

Pohoda

Krása, relax

Den pro dva

Dokonalá péče

Kód balíčku: POH 036 097

Kód balíčku: 1 osoba POH 078 216
Nejste spokojeni se svou pletí? Trávíte bez výrazných úspěchů dlouhý čas před
zrcadlem? Nechte se hýčkat jako filmová hvězda. Svěřte se na několik hodin
do rukou profesionálů a nechte vaši krásu zazářit.

Naplánujte si den jen pro vás
a vašeho partnera, kamarádku…
Nechte se hýčkat, zapomeňte na
všechny starosti. Tento den je jen
pro vás dva.

Obsah balíčku:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Obsah balíčku:

> Soukromá sauna.
> Masáž 2 × 30 minut.
> Společná perličková koupel
>
>
>
>

Pohoda

Krása, relax

(na výběr dvě vany nebo jedna rohová).
Vonné oleje do koupele.
Relaxační hudba, čajové svíčky.
Pitný režim, káva.
Dárky – „srdíčko, které zahřeje“
a dárkový balíček VK (obdržíte
Holubí poštou po realizaci
služby):
• Pas Valašského království,
Bavostopa VK, Pamětní list,
Pohlednice Karviné.

Posouzení pleti.
Úvodní očista.
Masáž obličeje, krku, dekoltu.
Hloubkové čištění pleti.
Odstranění nežádoucího ochlupení.
Barvení a úprava obočí.
Barvení řas.
Aplikace masky.
Použití elektrokosmetiky.
Dárkový balíček z města 		
Ostravy v hodnotě 90 Kč.

Tělesné
předpoklady:

Bez omezení.
Jednotlivé
úkony jsou
individuální,
závislé na typu pleti, věku a zdravotním stavu, vhodné
pro dívky, muže a ženy.
Celkový čas:
cca 2–3 hodiny.
Počet účastníků:
1 osoba.
Diváci:
Přítomnost diváků vzhledem k charakteru služby není
možná.
Oblečení, vybavení: Vlastní běžný oděv.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Služba není závislá na počasí.
Lokalita:
Moravská Ostrava.
Kdy objednávat:
Službu je nutno objednávat minimálně 1 měsíc předem.

Tělesné
předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:

Bez omezení.
4–5 hodin.
2 osoby.
Charakter služby neumožňuje
přítomnost diváků.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona:
Celoročně.
Počasí:
Realizace služby není závislá na počasí.
Lokalita:
Karviná.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní před realizací služby.
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Všeobecné obchodní podmínky
VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny služby nabízené společností Valašské království s. r. o., dále jen VK s. r. o., a jsou nedílnou součástí každého Balíčku zážitků.

Zrušení ze strany klienta v termínu kratším než 30 dní před čerpáním
služby činí storno 20 % z ceny Balíčku zážitků. Zrušení ze strany klienta v termínu kratším než 10 dní před čerpáním služby činí storno
50 % z ceny Balíčku zážitků. Nemá-li u sebe klient platný Zážitkový
kupon, nedostaví-li se klient ve stanovený termín na místo čerpání
služby, zruší-li účast den před čerpáním, případně v den čerpání služby, přeruší-li z vlastní vůle čerpání služby již při jejím průběhu, hrubě
poruší závazné bezpečnostní podmínky, není-li způsobilý k čerpání
služby (věk, zjevné zdravotní omezení atd.) činí storno 100 % z ceny
Balíčku zážitků. Dojde-li ke zrušení Balíčku zážitků ze strany poskytovatele z důvodů nepříznivých klimatických nebo technických podmínek a v případě mimořádné události, nabídne poskytovatel klientovi náhradní Balíček zážitků nebo vrátí klientovi peníze v plné výši.

I. Úvod

Cestovní agentura Valašské království s. r. o. zajišťuje nabídku
a prodej vybraných akcí a aktivit prostřednictvím balíčku zážitku
Valašského království. Balíček zážitků si může klient koupit pro
sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní vztah mezi VK s. r. o. a klientem
vzniká zaplacením kupní ceny balíčku zážitků VK s. r. o. Koupí balíčku klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Klient může zakoupit balíček zážitků VK s. r. o. osobně
v některém prodejním místě společnosti VK s. r. o., v síti vybraných
informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, na webových stránkách www.balickyzazitku.cz. Při zakoupení
balíčku obdrží zážitkový kupon.

VII. Povinnosti smluvních stran

Klient je povinen:
• obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby
(např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce
apod.), seznam potřebných dokladů zákazníkovi oznámen nejpozději při objednávce. VK s. r. o. nenese žádnou odpovědnost za
případné škody, vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných
dokladů;
• zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to
vyžaduje, doprovod a dohled dospělé osoby;
• zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let
bez jeho doprovodu;
• dostavit se včas na místo čerpání služeb.
Společnost VK s. r. o. je povinna nejpozději před zahájením čerpání služeb poskytnout klientovi všechny podrobné informace
o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou
VK s. r. o. známy.
Společnost VK s. r. o. je oprávněna v případě, že nastanou okolnosti
bránící jí poskytnout služby dle sjednaných podmínek, provést odpovídající změny služby nebo tyto služby zrušit; oznámení o změně
či zrušení se provede bez zbytečných odkladů.

II. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s klientem, budou použity
výhradně pro interní potřebu společnosti VK s. r. o. Poskytnutím
svých osobních údajů klient vyjadřuje souhlas se zasíláním informací
týkajících se připravovaných aktivit, slev, akcí…, pokud neuvede jinak.

III. Předmět kupní smlouvy

Předmětem koupě je Balíček zážitků specifikovaný v objednávce klienta.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání
a dodání objednaných služeb

1. Objednávka: Zasláním platné objednávky se klient zavazuje k odběru zboží nebo služby specifikované v objednávce.
2. Rezervace: Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být
sjednána se společností VK s. r. o. nejpozději do data uvedeného
na zážitkovém kuponu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Pokud v této lhůtě klient neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.
Rezervací termínu a místa konání aktivity se VK s. r. o. zavazuje
zabezpečit klientovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
3. Plnění služby Balíčku zážitků: Služba bude poskytnuta držiteli
zážitkového kuponu.
4. Povinnosti klienta: Veškerých aktivit se klient účastní výlučně
na svou vlastní odpovědnost. Klient musí sám posoudit, zda je
zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí zvolené
aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná
způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou
uvedeny v informacích, které jsou nedílnou součástí každého Balíčku zážitků. Některé z nabízených služeb jsou závislé na počasí.
Pokud dojde ke zrušení aktivity z důvodu nepříznivého počasí,
má klient, který měl danou službu v tomto termínu rezervovanou,
právo sjednat si jiný termín.

VIII. Reklamace

Společnost Valašské království s. r. o. je povinna poskytnout klientovi služby specifikované v Balíčku zážitků v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními
předpisy.
Oznámení vady: Svá práva z odpovědnosti za vady musí klient uplatnit písemně u společnosti VK s. r. o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od provedení služby. Společnost VK s. r. o. je
povinna oznámit klientovi své stanovisko k uplatněné odpovědnosti
za vady nejpozději do třiceti dnů od doručení písemného oznámení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli VK s. r. o.,
v jejichž důsledku zákazník plně nevyčerpal zaplacené služby (aktivity), nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok
na slevu z ceny těchto služeb.
2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto
podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
3. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1. 6. 2006.

V. Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně Balíčku zážitků, jež je uvedena v závazné objednávce. Uhrazení kupní ceny je podmínkou zaslání zážitkového kuponu klientovi. Cena zahrnuje veškeré náklady
spojené s poskytnutím služby uvedené v Balíčku zážitků VK s. r. o.

Valašské království děkuje všem městům, obcím a níže uvedeným subjektům za jejich podporu a spolupráci
• Brumov-Bylnice • Frenštát p. R. • Hodslavice
• Hukvaldy • Karviná • Kopřivnice • Lichnov
• Mikulůvka • Nový Jičín • Ostrava • Ostravice
• Podhradní Lhota • Příbor • Rožnov p. R.
• Rusava • Štramberk • Trojanovice • Valašské
Meziříčí • Velké Karlovice • Veřovice • Vsetín •
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Balíčky zážitků a další informace získáte:
v CA Valašského království v Rožnově p. R.
Palackého 450, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel./fax: +420 571 655 196
e-mail: balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz
www.balickyzazitku.cz
Tyto služby zajišťuje Cestovní agentura Valašské království s. r. o.,
Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R., IČO 25864033

