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zábava, stmelení kolektivu, 
podpoření sounáležitosti
historický výklad událostí
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Děkujeme Vám

za vaší důvěru a zájem o naše služby, vážíme si toho.

Zakládáme si na silně pro-klientském přístupu, autentičnosti vlastní produkce a na 
našem rodinném přístupu srdcem.

Máme 23 let zkušeností s produkcí přes 150 zrealizovaných eventů ročně.

A mimo jiné..

• máme exkluzivitu na inteligentního event foto robota ve střední Evropě. www.irob.cz

• jsme organizátoři mezinárodního závodu WINTERMAN CZECH XTREME TRIATHLON www.czxtri.com
• podporujeme Dětské Kardio centrum Motol, doposud jsme tam darovali částku 920.000Kč.

Podpořte nás výběrem našich aktivit a staňte se i Vy součástí, bez Vás bychom to nedokázali.

Těšíme se na spolupráci
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1) Humanus - historicko dobrodružný týmový concept
České Švýcarsko – podzemí v katastru Janská

2) Lužické pevnosti – týmová hra v prostředí malých pevností
Lužické hory – start v resortu Malevil

• CÍLE: stmelení, spolupráce, silný zážitek a výzvy, prohloubení sounáležitosti

• TYP PROGRAMU: unikátní obsah aktivit, netradiční program 

• PŘIDANÁ HODNOTA: edukativní podtext, silný etický obsah

Těšíme se na vaší zpětnou vazbu a spolupráci.

NABÍDKA 
PRODUKCE

agentury     
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NAŠE
FILOZOFIE

SKLADBU PROGRAMU 
STAVÍME VŽDY TAK, 

ABY BYL

FYZICKY NENÁROČNÝ
A ZÁROVEŇ PŘÍNOSNÝ PRO

KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA, 

BEZ ROZDÍLU VĚKU, 
POHLAVÍ 

A FYZICKÉ KONDICE.
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HUMANUS



- je více než teambuilding,
- je více než dobrodružství, překonávání výzev a adrenalinových zážitků,
- je více než výlet do historie s plněním úkolů v zajímavé přírodní lokalitě…

Tím, že projdete tímto údolím s velmi pohnutou lidskou historií, prožijete s vašimi
kolegy hluboce emotivní chvíle záměrně cílené do hlubšího pochopení jeden
druhého i do silnějšího propojení vaší sounáležitosti. 
Přitom se vystavíte silnému procesu uvědomění si všeobecně důležitých priorit a 
životních hodnot vycházejících z historie celé lidské společnosti.

Víme, že Vám to v tuto chvíli může znít jako klišé…

Humanus Vás provede nejen fyzickými výzvami,
provede Vás zejména duševní cestou, kterou procítíte 40 metrů nad zemí, 
v momentě, kdy budete viset pouze v rukách vašich kolegů
nebo když budete v prostoru, který nebudete umět nijak uchopit
a který budete vnímat pouze vaší intuicí či šestým smyslem.

Humanus
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• Prémiový dobrodružný program s pohnutou historií, 
podzemním labyrintem a velkými výzvami v krajině Českého 
Švýcarska. 

• Cílem a motivačním faktorem je zjišťování historických událostí 
v chronologické posloupnosti tak, jak se opravdu udály. 

• V cestě za vytvořením uceleného obrazu historie budete 
překonávat náročné fyzické i duševní výzvy. 

• Výjimečnost programu s historickou hodnotou lokality ve 
spojení s emoční energií působí zcela ohromujícím dojmem. 

• Vítězem je každý, kdo program dokončí.

Humanus
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Klíčové momenty: 

§ odehrává se v ojedinělém labyrintu podzemních tunelů bývalé 
tajné podzemní továrny z II. světové války 

§ celá lokalita je v atraktivním přírodní krajině Labských pískovců 
a Českého Švýcarska plná skal a hlubokých roklí

§ účastníci překonávají extrémně silné emotivní zážitky, fyzické i 
duševní výzvy 

§ obsah následuje skutečný historický výklad událostí, které se v 
lokalitě udály

Hlavním výstupem programu je velice silný zážitek z překonání výzev, 
složení chronologie historických faktů, dobrodružství, týmová práce, 
stmelení kolektivu, upevnění mezilidských hodnot. 
Většina účastníků přirozeně odhalí svůj vrozený charakter, slabiny, 
přednosti a vlastní životní hodnoty.

Humanus
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Výjimečnost,  historická hodnota a energie je zcela ohromující.
Průvodním faktorem je vystoupení z komfortní zóny, překonání se, zjištění 
a seřazení historických událostí.

V cestě za vytvořením uceleného obrazu historie absolvujete: 
§ slanění 40m vzdušného skalního převisu
§ překonání řeky po visutém lanovém mostu
§ luštění kódů v podzemní akustické místnosti
§ spuštění do „černé díry“ pomocí lidského kladkostroje
§ silné emoce při průzkum podzemního labyrintu z 2.svět. války 

Největší výzvou jsou však podzemní tunely s šokujícími fakty 
a nepopsatelně silnou energií.

Pro vysokou náročnost jsou aktivity založené na principu „challenge by 
choice“ tzn. dobrovolné účasti. 

VÍTĚZEM JE KAŽDÝ, KDO ABSOLVUJE CELÝ PROGRAM!

Humanus
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LUŽICKÉ 
PEVNOSTI



Koncept

Atraktivní týmová, dobrodružná hra oživující historii betonových bunkrů 
v autentickém prostředí lužicko-horského pohraničí. 
Odehrává se v linii 6 bunkrů umístěných v nádherném přírodním 
horském terénu, v dosahu pohodlné chůze z resortu Malevil. 
Bunkry jsou v lesním kopcovitém terénu.

Umístění a celková scenérie této hry je nádherné.

Lužické pevnosti
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Atraktivní týmová dobrodružná hra je založená na 
“teambuildingově“ velmi nestandardních úkolech.

Během této napínavé hry se dozvíte spoustu zajímavých skutečných  
informací, které se vážou k našemu pohraničí roku 1938. 
Hra začíná a končí přímo v resortu Malevil. 
Jednotlivá stanoviště – bunkry jsou v dosahu pohodlné chůze. 
Každý bunkr v sobě skrývá jednu velmi autentickou aktivitu. 
Bunkry jsou umístěné v nádherném přírodním terénu v dosahu pohodlné 
chůze z recepce Malevilu.

Lužické pevnosti
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Další aktivity:

§ Každý člen je potřebný a pomůže k dosažení a splnění všech úkolů. 
§ Na začátku cesty dostanete instrukce ve speciální malé knížce. 
§ Vybavíme Vás (batohy, helmou, lanem, sedáky, buzolou, lasery, UV 

svítilnou atd.). 
§ Pohybovat v terénu se budete podle mapy a speciálních ukazatelů.
§ Každý bunkr skrývá jedno tajemství a tým má za úkol ho odhalit. 
§ Úkolem bude navštívit 6 pevností a vyřešit 6 rozmanitých úkolů.
§ Vyřešení aktivity je zásadní pro získání klíče od zámku knihy, který Vám 

otevře informace
§ V každém bunkru se dozvíte informace spojené s předválečným 

obdobím a konkrétní stavbou.

Lužické pevnosti
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Přidaná hodnota:

Po absolvování celé hry budete bohatší o spoustu zajímavých 
historických informací a zážitků.
Dozvíte se, k čemu byly pevnosti určeny, kdo a za jakých okolností je 
postavil a jaká nálada panovala v této nelehké době kolem roku 1938.

Prakticky nachodíte cca 4 km v lese, po lesních cestách a úzkých 
stezkách, start je v resortu Malevil. Bunkry jsou v lesním kopcovitém 
terénu. Mezi bunkry není žádné sociální ani odpočinkové zařízení.
Hra nemá žádnou „suchou“ alternativu v případě deště.

Časový rozsah hry je cca 4 hodiny.

Lužické pevnosti
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• Můžeme Vám připravit jakoukoli kombinaci časové agendy v rámci vašeho programu.

• Navrhované koncepty budeme dle okolností koncipovat primárně ven, přiměřeně dovnitř.

• Na stanovištích aktivit budou přítomni lektoři, případné zpětné vazby vede vždy zkušený senior lektor.

• Zformování do týmů navrhujeme provést náhodně, doporučujeme vytvořit různý počet týmů v různých částech agendy

• V případě outdooru a nepřízně počasí nelze zohlednit tzv. „mokrou variantu“, vybrané koncepty obnáší pohyb venku,

• Doporučujeme Vám zvolit pohodlné neformální oblečení s ohledem na aktuální počasí.

• V rámci soutěží navrhujeme diskutovat vhodný výběr dárků a cen pro vítězné týmy.

• Všechny naše aktivity jsou fyzicky nenáročné, cílené tak, aby byly přínosné pro každého účastníka bez rozdílu věku, 
pohlaví či fyzické kondice.

• Dobrovolnost „CHALLENGE BY CHOICE“ vnímáme jako nedotknutelné právo každého účastníka, vždy a za všech 
okolností.

• Program Vám zdokumentujeme ve stručném amatérském fotozáznamu v rámci ceny.

NA ZÁVĚR… 
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Ceny neobsahují:

• DPH 21%
• transfery, dopravu účastníků
• catering, ubytování a nápoje účastníků
• catering organizátorů

Výše uvedené náklady jdou na vrub objednavatele v místě konání či v lokalitě stravování účastníků.

Cena obsahují položku za dopravu agenturního týmu a materiálu do místa konání akce.

Obchodní podmínky: 

• garance cen 1 měsíc
• potvrzený smluvní rezervační formulář (SMLOUVA) / obdržíte po výběru naší produkce
• zálohová fakturu na 80% celkových nákladů splatná před akcí
• Přijetím této nabídky souhlasíte s obchodními smluvními podmínkami NEW DAY s.r.o. na www.newday.cz

CENY
&

PODMÍNKY
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Mezi naše klienty patří významné mezinárodní organizace a korporace, ale i malé lokální české firmy. 
Níže uvádíme stručný výčet projektů, které jsme v minulém období organizovali. 

§ MONETA MONEY BANK 200 účastníků

§ 3M 250 účastníků

§ KOMERČNÍ BANKA 90 účastníků

§ KPMG 90 účastníků

§ ŠKODA AUTO 10-90 účastníků

§ AMAZON 14 účastníků

§ VÍTKOVICE STEEL 20 účastníků

§ KOOPERATIVA 200 účastníků

§ MAYERSK 250 účastníků

§ PHILIP MORRIS 18 účastníků

Referenční kontakty:

Jana Tulachová Vedoucí marketingu Knauf Praha s.r.o.
Ivana Radostová Assistant to the Managing Director DACHSER Czech Republic a.s.
Bohuslav Peroutka Vedoucí odboru Město Chomutov
Petra Horká Products & Marketing Moneta Money Bank 17

§ BILLA 20 účastníků

§ KNAUF 80 účastníků

§ PHILIPS 24 účastníků

§ GLENMARK 90 účastníků

§ EUROWAG 60 účastníků

§ ČSOB 25 účastníků

§ LENOVO 45 účastníků

§ SONY 30 účastníků

§ BUSINESS LEASE 60 účastníků

§ BMW 40 účastníků

REFERENCE



Teambuilding & Event | Vladimír Pešek vlad@newday.cz

Incentive & Congres | Daniela Pešková daniela@newday.cz

Project  Manager | Zdeňka Zámečníková info@newday.cz

Project  Manager | Andrea Biličová andrea@newday.cz
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KONTAKT

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

mailto:vlad@newday.cz
mailto:vlad@newday.cz
mailto:lucie@newday.cz
mailto:andrea@newday.cz

