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TEAMBUILDING
Sklářská AKADEMIE     

kreativní zábava, stmelení kolektivu, 
podpoření sounáležitosti

zážitek v ruční sklárně
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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

http://www.irob.cz/
http://www.czxtri.com/


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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• LOKALITA: Lužické hory – sklárna Pačínek Kunratice

• CÍLE: stmelení, spolupráce, zážitek, sounáležitost, 

• TYP PROGRAMU: unikátní obsah, netradiční program, prohlídka sklárny

• PŘIDANÁ HODNOTA: edukativní podtext, vlastní výrobek ze skla

SKLÁŘSKÁ 
AKADEMIE

Kreativní program v prostředí tradiční české ruční sklárny



Sklářská akademie
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program v prostředí tradiční české sklárny s ruční výrobou, včetně prohlídky
a návštěvy všech provozů sklárny.

• LOKALITA: Lužické hory – sklárna Pačínek Kunratice u Cvikova

• CÍLE: stmelení, spolupráce, zážitek, sounáležitost, unikátnost obsahu

• TYP PROGRAMU: unikátní obsah aktivit, netradiční program 

• PŘIDANÁ HODNOTA: edukativní podtext, vlastní výrobek ze skla



"netradiční teambuilding v prostředí tradiční sklárny Pačínek"

Sklárnu založil (po dřívejším angažmá ve sklárně AJETO a dlouholeté praxi v 
nejstarší ruční sklárně na světě v Chřibské) jeden z nejvýznamnějších 
současných uměleckých sklářů Jiří Pačínek pod značkou PAČINEK GLASS. 

Sklárna v Kunraticích vytváří jedinečný celek, složený ze:
- Sklářské hutě s dílnou, 

- Magické Skleněné Zahrady 
- Křišťálového Chrámu

Zdejší sklářský areál nabízí návštěvu hutě, brusírny, prodejní vzorkovny, 
inspirativní magickou SKLENĚNOU ZAHRADU s desítkami skleněných květin, 
rostlin a dalších objektů, instalovaných přímo mezi rostlinami skutečnými…

Součástí prohlídky sklárny je prohlídka Křišťálového Chrámu 
v kostele Povýšení svatého Kříže s unikátní galerií a stálou expozicí moderního 
skla. 

Vrcholem je vlastnoruční výroba výrobku ze skla.

Sklárna nabízí možnost občerstvení v Kantýně u pece.

Sklářská akademie
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Poté, co Vás sklářský asistent provede celým areálem sklárny, 
si na vlastní kůži vyzkoušíte tajemství tradiční výroby skla. 

Tým sklářských mistrů Vás seznámí se základy sklářství, jeho ručním 
zpracováním, základními informacemi o skle, sklářské technologii, 
ukáže Vám nářadí i způsoby jeho použití.

Pak si zvolíte druh výrobku který si budete chtít vyrobit.

Pod dohledem mistra skláře: 

- budete foukat do sklářské píšťaly a tavit vzorek skla, 
- ručně ho budete otáčet a tvarovat,
- sami si výrobek dobarvíte podle možností a nabídky sklárny,
- uložíte do chladící formy.

Na Sklářskou Akademii doporučujeme vyčlenit min. 2,5 hodiny. 

Sklárnu doporučujeme navštívit v době od 10 do 13 hodiny.
Zavírací doba sklárny (pecí) je 14:00.

Sklářská akademie
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• Přesnou časovou agendu Vám připravíme podle vašich potřeb.
• Sklářská akademie se odehrává uvnitř. 

• Na programu může být (podle Vás) přítomný agenturní koordinátor.
• Ve sklárně budou přítomni odborní mistři a průvodce ze sklárny.
• Doporučujeme zvolit pohodlné neformální oblečení s ohledem druh aktivit.

• Všechny 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.

• Budete-li chtít přítomnost našeho koordinátora, program Vám v rámci ceny 
zdokumentujeme ve stručném amatérském fotozáznamu.

NA ZÁVĚR… 



Ceny neobsahují:

• DPH 21%
• transfery, dopravu účastníků
• catering, občerstvení, 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 10

§ 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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U Školky 936/9, Děčín 405 02 
IČ: 25418955 I DIČ: CZ25418955

oddíl C, vl. č. 16990 v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem 

www.newday.cz +420 774700300

KONTAKT

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

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

