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Dětské dny, karnevaly, oslavy
Firemní akce, dny otevřených dveří

Obecní slavnosti, školní akce

ź ozvučování, osvětlování
ź dětská diskotéka
ź moderování, hry, soutěže
ź profesionální skákací hrady 
ź obří stavebnice
ź bublinková párty
ź tvarování balonků
ź malování na obličej
ź plackování, dílničky
ź obří nafukovací balony
ź párty stany
ź program na klíč
ź pojištění každé akce
ź působíme po celé ČR

Komplexní zajištění akcí
 
Dodáme program i technické zajištění Vaší akce: 

ź dětské dny, karnevaly, oslavy, párty
ź obecní slavnosti, dny otevřených dveří
ź školní a školkové akce
ź firemní akce, dny otevřených dveří
ź revize, certifikace, pojištění, odborná obsluha

www.skakaci-hrady-litomysl.cz
www.partystanylitomysl.cz
www.akce-pro-deti.cz





Profesionální skákací hrady
 
Provozujeme profesionální certifikované skákací hrady, atrakce:

ź doprava, instalace, proškolená obsluha
ź certifikace, revize, pravidelné technické zkoušky
ź provoz v souladu s požadavky úřadů a pojišťoven
ź obecní slavnosti, dětské dny, firemní akce, oslavy

Nafukovací skluzavky, atrakce
 
Provozujeme profesionální skluzavky a atrakce:

ź doprava, instalace, proškolená obsluha
ź ideální pro větší děti, větší adrenalin
ź doporučujeme kombinaci hrad + skluzavka (větší kapacita)
ź obecní slavnosti, dětské dny, firemní akce, oslavy

Obří stavebnice
 
Kreativní obří stavebnicové kostky, originální program na dny
otevřených dveří, dětské dny, školní a školkové akce, obecní 
slavnosti. Ideální jako doplněk i jako samostatný program

ź originální perfektní zábava pro děti i dospělé
ź splňuje bezpečnostní normy pro hračky EN 71
ź obecní slavnosti, dětské dny, firemní akce, oslavy
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Virtuální realita, simulátory
 
Zajištění virtuální reality na kulturních i firemních akcích. 
Přijedeme k Vám. Nasaďte si speciální brýle a ponořte se do 
virtuálního světa. Projděte se pravěkem, projeďte se na obří 
dráze, zahrajte si hry. Vizuální zážitek budí skutečný dojem 
pomocí helmy a snímačů pohybu. Vhodné pro děti i dospělé.

Hledání pokladu, detektor kovů
 
Velmi zábavná aktivita pro děti i dospělé. Hledání pokladu 
profesionálním detektorem kovu. Ideální zejména pro akce 
na hřištích, v přírodě, v písku. Kde děti i dospělí hledají kovové 
předměty. Lze ale provozovat i na pevném povrchu (pískoviště
zajistíme).
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Ozvučování, moderování, 
karnevaly, dětské dny, diskotéky
 
Komplexní zajištění dětských dnů, karnevalů, firemních akcí. 
Ozvučení, moderování, osvětlení, diskotéky.
 
ź moderování, moderované soutěže
ź zvuková a světlená aparatura
ź zkušení animátoři, hudba pro děti



Dětská střelnice
 
Oblíbená zábava pro děti i dospělé s molitanovými náboji. 
Vhodné na kulturní i společenské akce všeho druhu. Eventuelně 
zajistíme i vhodné prostory. K dispozici zbraně pro různé věkové 
skupiny. Možnost střílet na terč i proti sobě.

Tvarování balonků
 
Výroba tvarovacích balonků Naprosto fascinující program pro děti. 
Výroba zvířátek, kytiček, čepic, čelenek a dalších tvarů ze 
speciálních balonků. Vhodné jako samostatný program i jako 
doplněk karnevalů, dětských dnů, firemních akcí, táborů, obecních 
slavností.

Plackování, výroba odznaků
 
Výroba placek a magnetek je velmi oblíbený a zábavný doplněk 
akcí. Vyrábíme placky v kusovém i sériovém množství. Vhodný 
interaktivní doplněk akcí všeho druhu: jarmarky, vánoční výstavy, 
obecní akce, dětské dny, firemní akce s logem firmy. Možnost 
fotografování a plackování vlastní fotografie na místě.
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Malování na obličej
 
Malování na obličej, facepainting. Vhodné jako doplněk pro různé 
druhy dětských akcí. Dětské dny, oslavy, dny dětí, obecní slavnosti,
rodinné oslavy.

Rytíř s brněním
 
Rytíř, program pro děti. Vhodné jako dětský koutek či doplněk 
dětských akcí. Dobrovolníci si mohou vyzkoušet brnění, bít se 
s rytířem atd. Ideální jako dětský koutek, atrakce na dětské akce.

Párty stany, technické zajištění
 
Zajišťujeme párty stany různých velikostí. Klasické konstrukce
i rychlorozkládací nůžkové stany pro firemní využití. Osvětlení
stanů, závaží. Ochrana před sluncem i deštěm. Včetně dopravy, 
instalace, odvozu.
Rodáci, obecní slavnosti, firemní akce, dětské akce, oslavy.

Detailní nabídka na www.partystanylitomysl.cz
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Výroba mýdla, řemeslné koutky
 
Kreativní dílnička pro děti i dospělé. Program na jarmarky, výstavy, 
dětské dny, obecná akce, obecní trhy, vánoční výstavy., program 
do škol a školek Návštěvníci si vyrobí vlastní mýdlo různých tvarů, 
vůní a barev dle vlastního přání. Mobilní dílnička pro akce uvnitř i 
venku. Zajišťujeme i jiné druhy řemeslných koutků

Fotokoutky
 
Dodáváme univerzální fotokoutky i tematické fotokoutky s možností 
sdílení fotografií na internetu čí zaslání formou pohlednice poštou. 
Vhodné jako doplněk dětských dnů, obecních akcí, plesů, 
slavností, karnevalů. Fotokoutky na svatbu. 

Dětské koutky, hlídání dětí
 
Zajišťujeme dětské koutky, hlídání dětí. V týmu máme profesionální
chůvu i pedagogy.  Možnost zajištění dětských klasických koutků
i specifických dětských koutků na míru.
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Pojďte do toho s námi !
 
Jsme parta lidí, která se zabývá organizováním kulturních akcí. V našich řadách máme zkušené matadory 
i mladší posily s novými nápady. Troufáme si tvrdit, že dokážeme nabídnout finančně zajímavá řešení při 
dosažení vysokého komfortu služeb. Svoji práci máme rádi a nabídku průběžně doplňujeme o nové 
nápady. 

Vzděláváme se, certifikujeme se !
Dbáme na odbornost personálu, proto pravidelně absolvujeme provozní školení, zdravotnická školení, 
certifikované vzdělávací kurzy, naše aktivity jsou pojištěny na škody způsobené provozem.
V týmu máme i profesionální chůvy či pedagogy. Dále pak osoby se zkušenostmi z dětských táborů, 
firemních akcí, školkových akcí. Kromě toho naše atrakce absolvují každoroční technické kontroly. 
Aktivity provozujeme v souladu s požadavky úřadů a pojišťoven. Splňujeme předpisy kladené na 
veřejné provozování.

Máme zkušenosti s různorodými akcemi: firemní akce, dny otevřených dveří, obecní slavnosti, 
jarmarky, výstavy, veletrhy, dětské dny, karnevaly, svatby, program do škol a další .. Nebráníme se 
novým výzvám. Naše reference čítají desítky firem, obecních úřadů, spolků, škol a institucí, pro které 
pravidelně realizujeme zakázky.


