CENÍK zábavní techniky
Položka

Cena bez obsluhy

Záloha

Hudební aparatura – 2x bedny, 1x subwoofer, mixážní pult, potřebná
kabeláž a stativy, bezdrátové sluchátka, 2x bezdrátový mikrofon

3 000 Kč / 24 hod

15 000,-

Projektor Full HD + kvalitní projekční plátno

4 000 Kč / 24 hod

20 000,-

Projektor Full HD + kvalitní projekční plátno + hudební aparatura

6 000 Kč / 24 hod

25 000,-

Projektor Full HD + kvalitní projekční plátno + hudební aparatura
+interaktivní hry

8 500 Kč / 24 hod

35 000,-

Závodní automobilové hry ve sportovních sedačkách
s imitací skutečné jízdy ve sportovním autě

3 500 Kč / 24 hod / 2 ks

5 000,-

Profi Hardpade - taneční podložky (pro použití v botách) + notebook

2 000 Kč / 24 hod / 2 ks

5 000,-

Dancepade - taneční podložky (pro použití bez bot) + notebook

1 500 Kč / 24 hod / 2 ks

5 000,-

Vědomostní soutěž pro 2-8 osob
(v zábavní formě)

1 500 Kč / 24 hod

5 000,-

Profi auta ve velikosti 1:10 na dálkové ovládání

1 000 Kč / 24 hod / 2 ks

5 000,-

Střelba s luku

1 000 Kč / 24 hod / 2 ks

5 000,-

„Člověče, nezlob se“ v lidské velikosti i s netradičními úkoly

500 Kč / 24 hod

2 000,-

Maxi Věž

300 Kč / 24 hod

1 000,-

Bezdrátové sluchátka

250 Kč / 24 hod / 1 ks

1 000,-

Pruty s rybičkami

250 Kč / 24 hod / 4 ks

1 000,-

Megapexeso - nejen pro děti, ale i dospělé

200 Kč / 24 hod

1 000,-

Bezdrátový mikrofon

200 Kč / 24 hod / 1 ks

1 000,-

Soutěžní magnetická tabule včetně stojanu – slouží k zapisování
průběžných výsledků, kreslení nebo doplněk her

150 Kč / 24 hod

500,-

Tajemná krabice – pro zpestření soutěžních disciplín

150 Kč / 24 hod

500,-

Prezentace – pro oslavence, novomanžele či firmy

dle dohody

0,-

Společenské deskové hry

Cena bez obsluhy

Záloha

MAFIA
Tato hra vás přenese do dob, kdy byla nejen italská, ale i americká
velkoměsta ovládána mocnými rodinami mafiánských bossů. Ze začátku
náročnější hra co se týče pravidel, ale o to zábavnější herní strategie,
když ji pochopíte.
Počet hráčů: 2 - 6 , věk: od 12 let, doba hry: 60 – 120 min

140 Kč / 24 hod / 1 ks

500,-

140 Kč / 24 hod / 1 ks

500,-

120 Kč / 24 hod / 1 ks

500,-

120 Kč / 24 hod / 1 ks

500,-

100 Kč / 24 hod / 1 ks

500,-

100 Kč/ 24 hod / 1 ks

500,-

100 Kč / 24 hod / 1 ks

500,-

INFARKT
Sousedé vás s úlisným úsměvem zvou na party s nabídkou tučných a mírně
připálených hamburgerů a špatně vychlazeného piva z minulého týdne. Sami
přitom tajně zobou salát a popíjí ovocnou šťávu.
Neberou ohledy na váš zdravotní stav? Léky už nezabírají? Ani lékaři si neví
rady? Máte stres v práci? A pak ta rodinná tragédie... Tak přesně to se vám
může stát v úsměvné hře Infarkt!

Počet hráčů: 2 - 6 , věk: od 10 let, doba hry: 30 – 70 minut
EVROPA – otázky a odpovědi
Tato hra navazuje na úspěšnou vědomostní hru
Česko: Otázky a odpovědi a rozšíří vaše znalosti o Evropské dějiny,
geografická fakta, kulturní události a mnoho dalšího!
Počet hráčů: 2 - 6 , věk: od 12 let, doba hry: 45 – 70 minut

MONOPOLY BANKING
Být víc in ani nejde. Protože tato klasická hra jde s dobou,
dostaly Monopoly novou tvář: obchodujte s nemovitostmi po celém území
České republiky. Památky, sportovní areály, výstaviště,
letiště, přístav - to všechno může být vaše! A svoje obchody teď realizovat
bezhotovostně! Zisky a ztráty se vám připíší na vaši platební kartu.

Počet hráčů: 2 - 6 , věk: od 10 let, doba hry: 60 – 120 min

POKER
Stolní desková hra Poker v plechové krabici.
Láká Vás zábava na hranici hazardu? Dokážete předvídat soupeřovy reakce?
Pak je pro Vás poker jak stvořený!

Počet hráčů: 2 - 8 , věk: od 12 let, doba hry: časově neomezená
ACTIVITY ORGINAL 2
Tato hra je kombinací kreativních herních elementů.
Pojmy jsou vysvětlovány pomocí kreslení, popisu nebo pantomimy a
spoluhráči je musejí uhodnout.
Hra Activity original 2 obsahuje 3 300 nových pojmů a má nová
pravidla a atraktivnější zpracování!
Díky taktickým prvkům je hra ještě napínavější!:
Počet hráčů: 3 - 16 , věk: od 12 let, doba hry: 45 – 90 min
BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
Pamatujete si seriál Byl jednou jeden život? Je to jeden z nejúspěšnějších
animovaných seriálů o lidském těle. Zahrajte si tuto unikátní deskovou hru a
otestujte si své znalosti z tohoto seriálu!
Byl jednou jeden život je vědomostní desková hra inspirována postavami a
stejnojmenným seriálem Byl jednou jeden život.

Počet hráčů: 2 - 4 , věk: od 6 let, doba hry: 30 – 60 min

Společenské deskové hry

Cena bez obsluhy

Záloha

100 Kč / 24 hod / 1 ks

500,-

100 Kč / 24 hod / 1 ks

500,-

80 Kč / 24 hod / 1 ks

300,-

80 Kč / 24 hod / 1 ks

300,-

80 Kč / 24 hod / 1 ks

300,-

80 Kč / 24 hod / 1 ks

300,-

80 Kč / 24 hod / 1 ks

300,-

ČESKO – otázky a odpovědi
Zábavná hra pro zvídavé Čechy. Jak dobře znáte Českou republiku?
V této hře najdete 2400 zajímavých otázek týkajících se České republiky a
jejich obyvatel. Otázky jsou rozděleny do šesti okruhů.
Na jejich tvorbě spolupracovali lidé z řad učitelů a Mensy ČR, očekávejte
lehké i těžké otázky, které Vás poučí i pobaví.

Počet hráčů: 2 - 6 , věk: od 12 let, doba hry: 45 - 60 min

UBONGO
Zábavná rodinná hra s geometrickými tvary a blyštivými diamanty. Tato hra
od hráčů vyžaduje postřeh, rychlost a především představivost.
Počet hráčů: 2- 4, věk: od 8 let, doba hry: 20 -30 min

AUTO EVROPA
Společenská hra pro děti i dospělé. Nákupem, pronájmem, prodejem a
transportem aut evropských značek se staňte nejbohatším hráčem.

Počet hráčů: 2 - 4 , věk: od 10 let, doba hry: 45 - 90 min

JENGA VĚŽ
Hra pro 2 a více hráčů, ve které šikovnost a pevná ruka hraje rozhodující
slovo. Velmi jednoduchá pravidla spočívají v přípravě 16 pater vysoké věže
složené z dřevěných kvádrů.

Počet hráčů: libovolný, věk: od 6 let, doba hry: 10 - 20 min

PIRATES
dobrodružná hra, ve které se staneš kapitánem pirátské lodi, který chce objevit
a zmocnit se dávno ztraceného pokladu. Hrací pole tvoří 81 karet.
Úkolem každého kapitána je najít karty s poklady a postupně dopravit zlaťáky
na vlastní pirátskou loď.

Počet hráčů: 2 - 4 , věk: od 7 let, doba hry: 30 - 50 min

TWISTER
Velmi zábavná společenská hra, při které zapojujete celé své tělo.
Vaším úkolem je na základě losu umisťovat své končetiny na patřičnou
část hracího plátna a přitom nespadnout. Tuto hru si oblíbí každý, který
má rád aktivní zábavu.
Počet hráčů: 2 - 4 , věk: od 6 let, doba hry: 10 min

AZ - KVÍZ
Znáte s TV. Cílem hry je propojit tři strany herního plánu žetony své barvy.
Žetony získáváte za správné odpovědi na soutěžní otázky.
Počet hráčů: 2 - 8 , věk: od 12 let, doba hry: 20 – 45 minut

8 000 – 9 000 Kč

Ano / ne

9 000 - 10 000 Kč

2x Projektor Full HD + kvalitní projekční
plátna + hudební aparatura
Balíček interaktivních her
Prezentace
Vědomostní soutěž pro 2-8 osob
(v zábavné formě)
Profi Hardpade taneční podložky
(pro použití v botách)
„Člověče, nezlob se“ v lidské velikosti i
s netradičními úkoly
Megapexeso - nejen pro děti, ale i dospělé

Ano / ano

13 000 – 15 000 Kč

3 000 Kč

Sestavte si vlastní program a vyberte jen
ty herní komplety, které se Vám líbí

Ano / dle dohody

od 5 000 Kč

Projektor Full HD + kvalitní projekční
plátno + hudební aparatura
Balíček interaktivních her
Prezentace
Vědomostní soutěž pro 2-8 osob
(v zábavné formě)
Profi Hardpade - taneční podložky
(pro použití v botách)

3 000 Kč

Projektor Full HD + kvalitní projekční
plátno + hudební aparatura
Balíček interaktivních her
Prezentace
Vědomostní soutěž pro 2-8 osob
(v zábavné formě)

Záloha

3 000 Kč

Ano / ne

3 000 Kč

Základní

Cena s obsluhou

Komfort

položky

Standart

Obsluha / uvaděč

Maxi

Speciální balíčky na 8 hod. zábavy
Typ

V případě více her spuštěných najednou máme připraveny pro hráče sluchátka, aby se vzájemně nerušili.

www.svetplnyzabavy.cz

