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Pašeráci na Dolní Moravě

Vítejte ve hře, kde se propojuje retro s moderními technologiemi. Hra je perfektně vytvořená pro horské
prostředí Dolní Moravy. Těšte se na kombinaci adrenalinu, fyzických výzev, logických úkolů a mnoha
dalších aktivit propojených inovativní a zábavnou mobilní aplikací.

›

Zavolejte nebo napište
a probereme veškeré detaily
firemky@dolnimorava.cz
+420 734 875 294
Velká Morava 46, Dolní Morava 561 69

›
›
›

Týmy obdařené na začátku hry batohem s potřebným vybavením se vydávají na cestu a pomocí
aplikace v telefonu plní úkoly, za jejichž vyřešení získávají body.
Tým během hry naráží na rozmanité úkoly – fyzické výzvy, hádanky, hlavolamy, šifry, úkoly na postřeh
a pozornost a další.
Mobilní aplikace sleduje aktuální polohu týmů, přiřazuje zapeklité úkoly a umožňuje také
vzájemnou komunikaci týmů v terénu.
Týmová moderní hra oživuje klasický teambuidling svou jednoduchostí, vizuální atraktivitou
a zábavností.
jaro – podzim

10 – 250 osob

2 – 4 hodiny

Teambuildingové programy

Teambuildingové programy
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Záhada ztraceného židovského pokladu

3

Partyzánský samopal

Outdoorová týmová hra postavená na využití geolokační mobilní aplikace s interaktivními a multimediálními prvky vystavěná na mystickém světě tvořeného sefíry, které jsou součástí židovské kabaly. Cílem
hry je objevit poklad, který na území Dolní Moravy ukryl místní obchodník před 2. světovou válkou.

Zveme vás zpátky do minulosti s týmovou hrou, ve které zažijete pravý branný den se vším, co k němu
patří. Vydáte se vstříc novým výzvám a úkolům, které ověří vaši připravenost zasáhnout v neočekávané
situaci a vyřešit v týmu zadané úkoly.

›

›

›
›

K plnění úkolů získají týmy k dispozici batoh s rozličným vybavením, které jim na cestě napomáhá
při plnění úkolů.
Týmy obdrží mapu, na které jsou zakreslena stanoviště, kde je třeba plnit zadané úkoly
- šifry, logické hádanky, tajné písmo, odhady vzdálenosti, úkoly na zručnost, výkon, šikovnost nebo
úkoly spojené s rozšířenou realitou.
Cílem je získat číselný kód pro šifrovací zařízení cryptex, ve kterém je ukryta mapa židovského pokladu.

jaro – podzim

10 – 250 osob

2 – 4 hodiny

›
›

Týmy absolvují branný závod, jehož cílem je úspěšně projít co nejvíce aktivitami a dosáhnout
co nejlepšího hodnocení.
Každý tým vyráží za dobrodružstvím s plně vybavenou tornou se standardním vybavením
pro branné pochody.
Během hry vás čeká práce s rozbuškou, ošetření zraněného, práce s plynovou maskou, navádění
oslepeného, vyřešení Morseovy zprávy a mnoho dalších aktivit branné tematiky.

celoročně

5 – 200 osob

2 – 5 hodin

Teambuildingové programy

Teambuildingové programy
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Bushcraft na Dolní Moravě

5

V současně době je dobrodružství a pobyt v přírodě znovu objeveným fenoménem. Při tomto teambuildingu se naučíte přežít s omezenými prostředky a postarat se o sebe nebo ostatní v týmu za jakékoliv
situace, a to v nádherném horském prostředí Králického Sněžníku. Učit se budete od těch nejlepších,
protože program vznikl ve spolupráci s odborníky na přežití, preppery i dobrodruhy.

›
›
›

Vybrané programy a ukázky naučí účastníky základní i pokročilé techniky sebezáchrany
a improvizace ve volném terénu.
Účastníci se mohou těšit na stavění přístřešku, zapálení ohně, hledání obživy a vody, schopnost
orientace v terénu, překážkový přechod a další aktivity.

Doba kamenná s Mamutem

Vciťte se do kůže našich předků a naučte se něco z jejich dovedností, které jim umožnili přežít v drsné
přírodě. Poznejte kousek z primitivní doby včetně nápadů, které posouvaly staré civilizace kupředu.
Doba kamenná je plná dovedností, vynálezů a týmového zadání, které mohou najít uplatnění i dnes.

›
›
›

Pro navození té správné atmosféry si týmy vyrobí vlastní oblečení i vybavení z doby kamenné.
V týmech vás čekají zajímavé úkoly jako přemístění kamene, ulovení mamuta, stopování, založení ohně,
vybudování přístřešku, hod pazourkem a další aktivity.
Součástí programu je i pravěká zábava a sportovní aktivity z dob zapomenutých.

Důležitým prvkem programu je oblast týmové spolupráce, podpory a vedení k filozofii
„Vím, tedy konám“.
celoročně

5 – 200 osob

2 – 5 hodin

celoročně

5 – 200 osob

2 – 3 hodiny

Teambuildingové programy

Teambuildingové programy
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Z hor Dolní Moravy na řeku Moravu

7

Dolnomoraviáda

Zažijte s námi netradiční výlet na raftech, kánoích nebo kajacích po horním toku nádherné řeky Moravy
pramenící na vrcholu Králického Sněžníku. Posílíte týmového ducha a zlepšíte souhru, komunikaci i důvěru
mezi kolegy, které jsou pro rafting nepostradatelné.

Dolnomoravský víceboj představuje sportovní program s mnoha stanovišti a disciplínami pro všechny
účastníky programu bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Připravili jsme pro vás hory zábavy, soutěžení,
napětí a týmové spolupráce.

›

›

›
›

Naučíme vás bezpečně ovládat loď a poté se vydáte v doprovodu našich zkušených instruktorů
za novými nevšedními zážitky. Na souši i na vodě se o vás postará tým profesionálních vodáků.
Vybrat si můžete jednodenní i vícedenní výlety se zapůjčením veškerého potřebného vybavení.
Zajistíme zábavu na vodě, v průběhu plavby, ale i na břehu v místě přenocování.
Náročnost trasy přizpůsobíme pokročilosti účastníků.

›
›

Týmy prochází stanoviště, kde plní pohybové, kreativní, logické i adrenalinové úkoly,
za které získávají body.
Na stanovištích vás čekají aktivity na adrenalinové věži, curling, jízda na segway, americké foukačky,
lukostřelba, deminování nebo i zábavné úkoly jako rozpoznání pálenek s následným zatloukáním
hřebíku a další.
Na závěr probíhá vyhlášení vítězů a předání věcných cen.
Možnost zajistit ceny pro výherce formou
regionálních a místních produktů.

jaro – podzim

10 – 250 osob

1 – 2 dny

jaro – podzim

10 – 100 osob

2 – 4 hodiny

Teambuildingové programy

Teambuildingové programy
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podzim

Zástava srdce

Každá firma je jako organismus, kde jednotlivá oddělení jsou více či méně důležitá, ovšem pro hladký
chod celého organismu jsou nepostradatelnými orgány. Informace je propojují jako krevní oběh. V živém
organismu sraženina na jednom konci může ucpat tepnu úplně jinde, i ve firmě nefungující tok informací
na jednom oddělení může ucpat řečiště v celé firmě.

›
›
›

Do celého programu poutavě vtáhne lékařská scénka s momentem překvapení a slaňování
zástupce týmu ze Stezky v oblacích, Adrenalinové věže nebo střechy Wellness hotelu Vista.
Týmy se rozdělí do skupin představující jednotlivé orgány a na jednotlivých stanovištích plní
zadané úkoly.
Úkoly mohou být dle výběru sportovní, kreativní, logické nebo adrenalinové.

jaro – podzim

10 – 100 osob

2 - 4 hodiny

2020
PŘIPRAVUJEME
Únik ze Stamichmanovy štoly
›

Týmová úniková hra z podzemních chodeb staré štoly

Magická Stezka v oblacích

2

Vychutnejte si večerní procházku v oblacích při západu slunce nebo po setmění nad osvětleným údolím.
Připravili jsme pro vás exkluzivní večerní program s nasvícenou Stezkou v oblacích, relaxační hudbou,
svíčkami a průvodcem, který vám prozradí zajímavosti o této výjimečné konstrukci.

›
›

Zážitkové programy

Zážitkové programy
1

Možnost výběru pěšího výletu nebo výjezdu lanovkou.
Jedinečná večerní atmosféra pod hvězdnou oblohou.

Vydejte se s námi na 5 tisícových vrcholů a poznejte celé údolí Dolní Moravy za jeden jediný den.
Pod vedením našeho zkušeného horala, bývalého člena horské služby, zdoláte nejvyšší vrchol Králický
Sněžník (1 424 m. n. m.), vrchol Sušina (1 321 m. n. m.), Podbělka (1 308 m. n. m.), Slamník (1 233 m. n. m.)
a zpět do údolí se vrátíte přes rozhlednu na vrcholu Klepý (1 144 m. n. m.). Celková délka trasy je 20 – 25 km
s maximálním převýšením 700 výškových metrů dle výběru trasy.

›
›
›

Možnost zajistit hvězdářský program
nebo catering v restauraci Skalka.

celoročně

10 – 500 osob

1 - 3 hodiny

Přechod 5-ti dolnomoravských tisícovek

Možnost výběru z několika tras dle obtížnosti a možnost zkrácení cesty lanovkou.
Možnost zajištění obědových balíčků s sebou nebo pikniku na trase.
Pamětní certifikát pro všechny účastníky přechodu.

celoročně

5 – 100 osob

celodenní

Horské koloběžky

Zážitkové programy

Zážitkové programy
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4

První stopa

Vyrazte na skvělou adrenalinovou jízdu v kombinaci s nebeskými výhledy na okolní hory i hluboké strže
v údolí. Společníkem vám budou naše fatbike sjezdové koloběžky s pořádnými koly, které vás přehoupnou
přes každou terénní nerovnost. Čeká vás panoramatická jízda v délce 15 km.

Ozdobte čerstvý manšestr vaší první stopou předtím, než to udělají ostatní. Užijte si sjezdovky jen pro
vás a vaše kolegy, se kterými můžete neomezeně vykrajovat oblouky do čerstvě urolbovaného svahu. Po intenzivní hodině lyžování se můžete těšit na vydatný brunch na horské chatě Slaměnka u rozpáleného krbu.

›
›
›

›
›
›

Možnost doprovodu s průvodcem nebo samostatná jízda.
Výjezd lanovkou do výchozího místa u chaty Slaměnka.
Celková délka trasy je 15 km s nenáročným profilem a závěrečným sjezdem.

Exkluzivní pronájem svahu před otevřením sjezdovek v čase 7:30 - 8:30.
Doprovod instruktora, který rád poskytne informace nebo dobrou radu.
Snídaňový brunch s teplým i studeným bufetem na horské chatě Slaměnka.
Možnost dokoupení celodenního skipasu
k první stopě za zvýhodněnou cenu.

jaro - podzim

5 – 100 osob

1 - 3 hodiny

zima

10 – 50 osob

1 - 3 hodiny

Večerní nebo denní výšlap na sněžnicích

6

Vyšlápněte si s námi na sněžnicích a odneste si zážitek se vším všudy. Za doprovodu zkušeného průvodce,
s čelovkou na hlavě, stmívající se zasněženou krajinou a křupajícím sněhem pod nohama to bude večer,
na který jen tak nezapomenete. Na závěr vás čeká večeře, horký nápoj a praskající krb na horské chatě
Slaměnka.

›
›
›

Možnost upravit trasu dle individuálních požadavků.
Možnost zajištění cateringu.
Večerní i denní varianta dle výběru.

zima

Zážitkové programy

Zážitkové programy
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5 – 25 osob

dle trasy 3 – 5 hodin

Večerní nebo denní skialpová túra s průvodcem

Vyrazte na večerní výšlap na skialpech se zkušeným průvodcem, bývalým členem horské služby. Čeká
vás výstup s čelovkami na horskou chatu Slaměnka s večeří a vrcholovým drinkem u vyhřátého krbu.
Proniknete do tajů tohoto sportu a budete mít možnost také otestovat lavinovou výbavu přímo v terénu.

›
›
›

Možnost upravit trasu dle individuálních požadavků.
Možnost zajištění cateringu.
Večerní i denní varianta dle výběru.

zima

2 – 30 osob

dle trasy 3 – 5 hodin

Psí spřežení

Zážitkové programy

Zážitkové programy
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8

Lyžařské a snowboardové závody

Vyzkoušejte si pár hodin se psí smečkou aljašských malamutů a alaskánů a psím spřežením. Během tohoto

Staňte se alespoň na chvíli závodníky na skvěle připravené závodní trati s profesionální časomírou

programu se seznámíte s disciplínou mushingu neboli psího spřežení od úplných základů. Dozvíte se,

a zobrazováním výsledků. Závody pro vás můžeme připravit na crossové trati evropských parametrů

že mushing psy opravdu baví, zjistíte, jak psy postrojit, zapřáhnout, naučíte se celé spřežení řídit a jaké

nebo na sjezdovce Kamila.

používat povely. Na závěr si také užijete jízdu na vlastní kůži.

›

›
›

Možnost zahrnutí promítání fotek z expedice se psími spřeženími.

›

Mimo zimní období je možné zajistit psí spřežení s tříkolkou.

zima

5 – 10 osob

1 hodina – celý den

Závody probíhají ve vybraných disciplínách obří slalom, klasický slalom, paralelní slalom, skicross
nebo snowboardcross.
Možnost výběru obtížnosti trati.

zima

10 – 400 osob

půlden – 1 den

Fun závody na Mamutí horské dráze

Zážitkové programy

Zážitkové programy
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10

Pekelná vařečka

Poměřte síly na nejdelší dráze v Česku a druhé nejdelší v Evropě. Těšte na 3 kilometry zážitků při jízdě lesem

Uvařte si pod dohledem našich ostřílených kuchařů. Připravili jsme pro vás 3-chodové menu, které si

i na otevřených pláních. Projedete 25 bleskurychlých zatáček, 360° otáčku 12 metrů nad zemí, osmičkovou

uvaříte společně v týmu se svými kolegy, kde každý má svou nepostradatelnou roli. Úkolem je přip-

smyčku, podzemní tunel a zhoupnete se na 4 parádních jumpech nad lesními cestami.

ravit předkrm, polévku a hlavní chod dle zadání a na závěr si na všem společně pochutnat.

›
›

›
›
›

Exkluzivní pronájem Mamutí horské dráhy dle individuální domluvy.
Příprava fun závodů s měřením rychlosti jízdy jednotlivých posádek.

celoročně

10 – 200 osob

1 – 2 hodiny

Rozdělení surovin, pracovních pomůcek a rolí v týmu.
Vyhodnocení a konzumace připravených pokrmů.
Možnost realizace programu v anglickém jazyce.

celoročně

10 – 30 osob

1 – 2 hodiny

Zážitkové programy
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Hravá aromaterapie

Seznamte se s aromaterapií, která do vaší firemní akce vnese klid a harmonii. Naučíte se pracovat s terapeutickými kartami a vonnými esencemi. Během programu vás čeká praktický výklad terapeutických
karet, míchání vonný olejíčků a balzámů a relaxační masáž rukou.

›

Práce v malých týmech do 10 osob pro intenzivnější prožitek.

celoročně

5 – 40 osob

1 – 2 hodiny

Degustace jesenického Absinthu

Večerní programy

Večerní programy
1

2

Ikon kvíz

Nahlédněte do tajemství výroby zázračného bylinného likéru Absinth z dílny Bairnsfather Distillery známé

Okořeňte si večer skvělou zábavou u netradičního kvízu s filmovou nebo celebrity tématikou. Po celou

po celém světě. Vytříbené likéry z malé rodinné palírny z Bělé pod Pradědem, vyrábějící své nápoje ze

dobu kvízu je třeba být ve střehu, protože kdo má rychlejší ruku, vyhrává. Během kvízu se na projekci

100 % přírodních surovin, si oblíbil například i Johnny Depp.

postupně odkrývají obrázky, u kterých musí týmy stlačením tlačítka co nejrychleji uhádnout, o co se jedná.

›
›

›
›

Řízená degustace vybraných druhů Absinthu a bylinných likérů značky Bairnsfather Distillery.
Ukázka francouzského a španělského rituálu pití nápoje, louche efektu a absinthové dýmky.

Skupina se rozdělí do týmů, které mezi sebou soutěží o vítězství.
Na závěr proběhne vyhodnocení a vyhlášení vítězů.

Možnost dárku pro účastníky programu
ve formě dárkové placatky Absinth Bitter 0,1l.
celoročně

5 – 200 osob

1 – 3 hodiny

celoročně

10 – 150 osob

1 – 1,5 hodiny

Dolnomoravský videostop

Večerní programy

Večerní programy
3

4

Pub kvíz

Nechte večer rozproudit vaše mozkové buňky a zahrajte si s našimi moderátory oblíbený videostop, jak

Zpestřete si firemní akci nebo večírek zábavným kvízem založeným na odlehčených otázkách sym-

ho neznáte. Čekají vás soutěžní otázky ke krátkým ukázkám ze známých filmů české i světové tvorby,

patického moderátora. Celý program je rozdělený do několika částí s přestávkami, aby měly týmy prostor

které prověří skutečné filmové nadšence. Správné odpovědi se buď zapisují do soutěžních karet, nebo

také na konzumaci i vzájemné posilování týmu při diskuzi.

týmy soutěží v rychlosti stisknutí tlačítka, kde rychlejší se správnou odpovědí vyhrává.

›
›
›

›
›

Skupina se rozdělí do týmů, které mezi sebou soutěží o vítězství.
Na závěr proběhne vyhodnocení a vyhlášení vítězů.

celoročně

10 – 150 osob

1 – 1,5 hodiny

Kvíz je možné kompletně zajistit v anglickém jazyce.
Skupina se rozdělí do týmů, které mezi sebou soutěží o vítězství.
Na závěr proběhne vyhodnocení a vyhlášení vítězů.

celoročně

10 – 150 osob

1,5 – 2,5 hodiny
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