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Večerní produkce standardně trvá cca 60 – 90 minut

MOŽNOSTI
PÁRTY HRÁTKY
zábavný společenský program ve sledu 
rychlých týmových soutěží a bláznivě 
zábavných disciplín s velmi dynamickým 
spádem. Soutěže jsou zaměřené na 
pobavení, pohodu, prohloubení vztahů, 
relax a hodně moc zábavy. Týmy 
soutěží na stanovištích umístěných 
těsně vedle sebe, moderátor program 
neustále moderuje s doprovodem 
dynamické hudby. V obsahu je 5-6 
nápaditých aktivit.

VIDEOSTOP
originální a netradiční  týmová soutěž v 
poznávání nejznámějších filmů a 
hudebních hitů, video a audio ukázek. 
Součástí je hádání největších klasik v 
humorných a legendárních hláškách, 
tipování jmen známých režisérů, herců, 
hereček, několik doprovodných 
týmových soutěží, poznávání nejen 
filmových celebrit a hvězd na speciální 
souřadnicové puzzlové projekci. 

KREATYFF
originální výběr ze tří kreativních velmi
společenských aktivit. 
• skleněná mozaika loga (1 mozaika 40x60cm)
• týmový obraz (1plátno 80x100cm)
• písečná Mandala (1mandala 45x45cm pro 1tým)

Mozaiku budete vyrábět se skleněných kousků, 
které budete sami řezat a lepit na desku s 
předkresleným formátem vašeho loga. Týmové 
plátno 80x100cm můžete malovat akrylátovými 
barvami jakýkoliv motiv. Mandaly jsou ve stovkách 
variant, písek je v jakýchkoliv barevných odstínech.. 

HAWAII COCKTAIL PARTY
zábavný Originální a netradiční  týmová  
soutěž v míchání oblíbených světových 
koktejlů. V limitovaném čase 30 minut mají 
týmy za úkol namíchat a připravit 4 koktejly. 
Koktejly jsou přesně dané. Výrobní postup, 
skladbu a ingredience drinků, správnou 
prezentaci koktejlů od nás obdržíte v 
detailním návodu v rámci zahájení párty. 
Finální hodnocení drinků zajišťuje porota 
vytvořená z členů jednotlivých týmů, ti 
posuzují drinky ve dvou kritériích: vzhled a  
chuť.

MONTE CARLO
Zábavná společenská hra s malými
modely aut na dálkové ovládání. 
Součástí závodu je několik zábavných
aktivit - servis pneumatik, čerpání
pohonných hmot a oprava karoserie. Je 
to strhující a napínavé. Je to zároveň 
velmi týmové a stmelující. V závodě 
zvítězí tým, který si perfektně naplánuje 
logistiku a odvede vynikající týmový 
výkon.

VÍNO / RUM NÁPOJ KRÁLŮ
originální výběr ábavná ty ́mová degustace vína. 
Program umozň̌uje účastníkům seznámit se 
zajímavou a nevs ̌ední formou s kvalitními víny a 
zaḱladními pravidly degustace. Uḱolem ty ́mů je 
poznat a sprav́ně spárovat dle barvy, vůně a chutě
co nejvíce dvojic stejny ́ch vín a pr ̌i- r ̌adit odrůdy ke 
správny ́m vínům. Za kazďy ́ správny ́ odhad ty ́m
získáva ́ body, jednoduché vyhodnocení určí nejleps ̌í
degustátorsky ́ ty ́m. Oblíbenou va- riantou tohoto 
programu je ty ́mová degustace luxusní čokolády. 



PÁRTY HRÁTKY 
Jsou zcela zábavný společenský program, vhodný pro neformální doplnění večerní atmosféry. Sled rychlých týmových
soutěží v bláznivě zábavných disciplínách s velmi dynamickým spádem (výběr je níže). Soutěže jsou zaměřené na
pobavení, pohodu, prohloubení vztahů, relax a hodně moc zábavy. Týmy soutěží na stanovištích umístěných těsně vedle
sebe, moderátor program neustále moderuje s doprovodem dynamické hudby. Garantujeme Vám, že většinu lidí vždy
strhneme do víru neotřelé vtipné zábavy.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:

§ LÉTAJÍCÍ KELÍMKY – zábavná výzva s kelímky, dokážete je zasunout do sebe?
§ KULIČKOVANÁ – koordinační štafeta s cílem udržet 3 kuličky co nejdéle na nakloněné rovině…
§ MATICE – úkolem je co nejrychleji postavit na sebe pomocí jedné čínské hůlky 6 šestihranných ocelových matic.
§ JAPONSKÉ PERLY – týmy soutěží v přenášení co nejvíce skleněných perel pomocí japonských hůlek.
§ VIZITKY – jednoduchý úkol dostat co nejrychleji 10 vizitek do misky na stole, zvládnete to?
§ ŠPALEK SILÁKŮ – soutěž v zatloukání hřebíků kladivem do špalku, který tým bude mít nejnižší počet ran?
§ PROVAZOVÁ ŠTAFETA – společnými silami se utkáte ve štafetovém provazování s druhými týmy.
§ FOTO DETAIL – sada 6 makro fotografií s detailním obrázkem – na každém místě je odměna, kdo bude první?
§ ORIGAMI – skládaní jednoduchých origami z papíru, každý člen týmu má omezenou kompetenci, složíte lodičku?
§ EX-DRINK – štafeta v pití drinků (dle výběru brčkem, na ex, s ucpaným nosem) a v snědení kousku chleb a

sušenky.

Další aktivity
§ PLOVOUCÍ VĚŽ, ČAJE NA ČEPICI, LENTILKY, POMÍCHANÉ KARTY, RUNNER atd.

V závěru hry podle počtu bodů vyhodnotíme nejúspěšnější jednotlivce nebo tým , který získá malou motivační odměnu J
V ceně programu je obsaženo 5 aktivit z výběru výše.



VIDEOSTOP
Originální  netradiční  týmová i individuální soutěž v poznávání nejznámějších filmů a hudebních hitů, video a audio ukázek. 
Součástí je hádání největších klasik v humorných a legendárních hláškách, tipování jmen známých režisérů, herců, 
hereček a poznávání nejen filmových celebrit a hvězd na speciální souřadnicové puzzlové projekci. 

V naší databázi máme cca 200 ukázek.

Součástí videostopu je: 

§ hádání videoukázek  (název nebo rok natočení, děj, který bude pokračovat po ukázce)

§ hádání audioukázek (největší klasiky v humorných  a legendárních hláškách)

§ tipování  jmen známých režisérů, herců a hereček

§ zábavné hádání filmů 

§ několik doprovodných týmových zábavných aktivit ve formě zábavné štafety

Tým s nejvíce „videostop body“ získává týmovou odměnu.

Máme dva způsoby hodnocení a mechaniky hry.
1) analogický – záznam odpovědí a mechanika průkaznosti probíhá analogicky – písemným záznamem odpovědí na bílé 
tabule. Na povel týmy odhalí tabule s odpovědí, ty jsou okamžitě viditelné ostatním soutěžícím. Je zde okamžitá 
transparentní zpětná vazba, není zde diskuze o správnosti či nejasnostech. 
2) aplikační – každý tým si nejdříve stáhne aplikaci do mobilu (jeden mobil/tým). V aplikaci pak probíhá jednoduchým 
způsobem hlasování pomocí barevné tlačítkové funkce. Vše probíhá automaticky, nevýhoda je limitovaná možnost textové 
editace odpovědí. 



KREATYFF
originální výběr ze tří kreativních velmi společenských aktivit (v ceně je vždy pouze jedna varianta)

• skleněná mozaika loga (1 mozaika 40x60cm)

• týmový obraz (1plátno 80x100cm)

• písečná Mandala (1mandala 45x45cm pro 1tým)

Týmové plátno 80x100cm můžete malovat akrylátovými barvami jakýkoliv motiv. 

Písečné Mandaly 
Tvorba společné mandaly pomocí speciálně připravené šablony 45x45cm a barevných písků. Účastníci se nejdříve musí 
dohodnout na barevné kompozici celé mandaly a po té již každý doplňuje svůj díl barevným pískem. Ve finále vznikne 
nádherný obrazec, který může zdobit nejen kancelář, ale také interiéry Vašeho domova. Tato aktivita pochází od 
Tibetských mnichů a tradic tantrického buddhismu, kdy miliony zrn písku jsou pečlivě vsypávány na rovnou plochu a 
předem určené místo. Tato práce vyžaduje dávku soustředění a trpělivosti. Doporučujeme mandalu na místě rovnou 
zarámovat do skla, v ceně jednoho programu jsou 4 mandaly ve stovkách variant, písek je v jakýchkoliv barevných 
odstínech.. 

Skleněná mozaika 
Ze skleněných barevných střepů můžete skládat mozaiku vašeho firemního loga. Tato kreativní aktivita skvěle podporuje 
sounáležitost s firemní kulturou a integritu vašeho týmu.  Celý proces obnáší mnoho činností: řezání skla, lámání skla, 
příprava lepící hmoty, lepení skleněných kousků mozaiky spárování mezer mozaiky a rámování. Bude-li motiv vaše logo, 
bude předkreslené na dřevěné desce zhruba o velikosti 60 x 40 cm, dle parametrů vašeho loga. Bude-li motiv jiný, 
můžete si ho sami vytvořit. Zbytek bude již na vaší kreativitě. Výhodou této aktivity je minimální organizovanost, což dává 
účastníkům pocit volnosti a nenucené zábavy. Vaše mozaika skvěle ozdobí jakékoli vaše firemní prostory. V ceně 
jednoho programu je jedna mozaika o rozměru 60x40cm včetně lektora, veškerého materiálu a rámu.

Týmový obraz
Na malířské plátno můžete ztvárnit váš team spirit, hodnoty, týmovou identitu, sounáležitost s kulturou vaší firmy, nebo 
klasické Pfko. Probudíme ve Vás kreativitu a dáme Vám skvělý nástroj pro ztvárnění vašeho obrazu nebo obrazové 
koláže, které si odvezete s sebou. Vyberte si zda-li namalujete jeden velký obraz společně, nebo zda-li si každý tým 
namaluje vlastní plátno, nebo zda-li z menších obrazů vytvoříte koláž jednoho velkého uměleckého díla. Každopádně tak 
či onak, jakýkoli výrobek bude vždy vaše vlastní umělecké dílo, které bude navždy připomínat váš team spirit. V ceně 
jednoho programu jsou 2 malá plátna nebo jedno velké o max. rozměru 120x80cm



HAWAII COCKTAIL PARTY
Originální a netradiční  týmová  soutěž v míchání oblíbených světových koktejlů. 
V limitovaném čase 30 minut mají týmy za úkol namíchat a připravit 4 koktejly. 

Koktejly jsou přesně dané (většinou Mojito, Francouzák, Sex on the beach a Freestyle výběr)

Výrobní postup, skladbu a ingredience drinků, správnou prezentaci koktejlů od nás obdržíte v detailním 
návodu na zahájení.

Každý tým má vlastní stanoviště, na kterém připravuje drinky. Veškeré ingredience jsou připravené v 
„bufetové“ formě a jsou společné pro všechny týmy. Cílem je vyprovokovat zdravou soutěživost, ale i 
respekt a ohleduplnost mezi jednotlivými konkurenty.

Finální hodnocení drinků zajišťuje porota vytvořená z členů jednotlivých týmů, ti posuzují drinky ve dvou 
kritériích: vzhled a  chuť.

Agenturní produkce obsahuje:
• Výběr ovoce (vč. melounů, ananasů, limetek, speciálního ovoce na zdobení, máty atd.)
• Míchátka a zdobítka
• Speciální sirupy, smetany a koktejlové speciality
• Vybrané alkoholové nápoje do přesně určených drinků
• Hawajskou květinovou barevnou výzdobu
• Moderaci průběhu, ozvučení a stylovou hudbu

V rámci nákladů je nutné v místě konání zajistit odpovídající počet sklenic, led + nealko, 
tyto materiály budou účtované na váš účet dle aktuálního ceníku v daném zařízení.



MONTE CARLO
Zábavná společenská hra s malými modely aut na dálkové ovládání. 
Součástí závodu je několik zábavných aktivit - servis pneumatik, čerpání pohonných hmot a oprava karoserie. 

Je to strhující a napínavé…
Je to zároveň velmi týmové a stmelující. 

V závodě zvítězí tým, který si perfektně naplánuje logistiku a odvede vynikající týmový výkon. 

Současně jezdí najednou 3 rádiově ovládaná auta, jsou velmi citlivá na ovládání.
Jezdí se uvnitř.
V každém okruhu jsou 3 povinné úkoly - zastávky v depech:
1) servis pneumatik - nafouknout a prasknout balónek tak ,že si něj sednu
2) čerpání pohonných hmot – vypít jeden libovolný nápoj (alko, nealko, dle výběru)
3) oprava karoserie – vyprázdnit a znovu naplnit krabičku sirek jednou rukou

Podmínkou je, aby v týmové verzi každý člen týmu minimálně 1x odřídil jeden okruh závodu jako pilot auta.

Další členové týmu dělají navigátory a servismany v depech, tzn. že vrací rychle auto zpět na dráhu a plní zábavné úkoly 
po trase..

RC modely jsou dle typu velké cca 25-40cm. 
Každý tým či jedinec má své autíčko na dálkové ovládání.
Jezdí vždy dvě auta najednou.
Pro závodní okruh je potřebný prostor alespoň 10x10m. 
Okruh ohraničujeme reflexními kužely a lehce odstranitelnou papírovou páskou. 
Současně jezdí najednou ideálně 2 modely na rádiové ovládání. 
Hlavním kritériem je čas.
Je-li více týmů, jede se kvalifikační závod, ze kterého se týmy kvalifikují do finále. Systém je určený dle počtu týmů.

Soutěž je velice napínavá, dynamická, zábavná, zároveň je náročná na dohodnutí logistiky členů týmu na určených 
stanovištích, v celkové komunikaci. 



VÍNO / RUM 
NÁPOJ KRÁLŮ

Týmová soutěž v poznávání kvalitních značek a druhů vín či rumů vyznačující se kultivovanou zábavou, 
příjemnou atmosférou s klidnějším průběhem.

Program umožňuje seznámit se zajímavou a nevšední formou s velmi kvalitními značkami vín či rumů. 

Princip spočívá v originální týmově pojaté degustaci – naprosto odlišné od standardní řízené degustace
vedené s profesionálním znalcem.

• Úkolem týmů je poznat - správně pojmenovat co nejvíce vzorků.
• Skupina je rozdělena do týmů po cca 7-8 osobách
• Každý tým má 30 min na seznámení se s 4 - 5ti vzorky.

Vzorky jsou každému týmu přichystány na stole s degustátorským označením a detailním
popisem – specifická chuť, barva, k jakému jídlu se hodí, odkud pochází, jaký byl přesný postup
výroby, atd. 

• Po 30ti minutách týmy přichází k degustačnímu místu, kde určují “neznačené” soutěžní vzorky
prezentované pouze pod číslem. 

• Za každý správný odhad tým získává body zaznamenané do speciální tabulky. 
• Hodnotí se podle kritérií:

• Barva
• Vůně
• Chuť

Během degustování si každý tým může určit jednoho „žolíka“ tedy vzorek, kterým si je 100% jist, že
pozná. Tento “horký žolík” vzorek, může v případě správné odpovědi, přinést týmu dvojnásobek bodů!
Vítězí ten tým, který získal nejvíce degustátorských bodů.



Naším cílem je, abyste od nás 
odjížděli se ZÁŽITKY, které jen 

tak někde nezažijete.
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