
večer jako
z bondovky



Přisedněte k pokerovému stolu a zahrajte si 
o záchranu celého lidstva.

bondovský večírek
profesionální kasíno
agentská hra

Připravili jsme večírek, jaký váš tým ještě ne-
zažil. Otevřte brány milionářského galave-
čera plného zákulisních intrik a vysokých špi-
ónských her. Dokáže váš tým uspět proti ďá-
belskému plánu?

vysoké sázky
večer jako z bondovky



firemní akce
ve velkém stylu

co vaše zaměstnance nadchne?

•	 zahrají si ruletu, black jack a poker 
•	 spojí se se svými kolegy při plnění zvláštních misí
•	 zasoupeří si s ostatními týmy o prvenství při záchraně 

lidstva

Čím se to bude odlišovat od tuctu dalších večírků? 

všechno zažijí v roli tajného 
agenta.

Chcete neotřelý firemní večírek či spo-
lečenskou akci, o které budou vaši lidé 
vzrušeně povídat ještě několik týdnů 
poté? Vysoké sázky jsou přesně pro vás.





firemní akce
ve velkém stylu

na co se mohou vaši 
zaměstnanci těšit?

•	 jeden večer v roli tajného agenta ve stylu Jamese 
Bonda

•	 odposlouchávání konkurentů, vyšetřování nejasných 
úmrtí, odhalování dvojitých agentů, přísně tajné doku-
menty, záhadná femme fatale, …

•	 ruleta, black jack nebo poker se zkušenými krupiéry 
mobilního kasína

•	 zajímavé kolektivní úkoly, sbírání indicií a soutěžení 
s ostatními

Pokud chcete ozvláštnit firemní večírek či 
společenskou akci zábavným a neotřelým 
programem, Vysoké sázky jsou přesně 
pro vás.



rozdíl 
je v hraní role

co přináší hraní v roli?

Role baví. Lidé se stávají hrdiny z filmů a užívají si to, pro-
tože zážitek je daleko osobnější než sledování plátna. 

Role překonávají hranice. Kolegy z jiných oddělení spojí 
snaha zachránit femme fatale a rádi to proberou i po skon-
čení nad sklenkou vína. 

Role pohlcují. I ty ostýchavější příběh vtáhne do hry tak, že 
zapomenou na původní nejistotu. 

Role dávají zažít něco výjimečného. Zážitek z nich je tak 
atraktivní, že se o něm lidé baví ještě týdny poté. Toho běž-
ným večírkem nedocílíte. 





naši lidé
se postarají

•	 Do celé hry zasvěcuje zkušený lektor, kteří všechny ne-
jasnosti poutavě vysvětlí.

•	 Profesionální krupiéři kasína zaučí do tajů hazardního 
hraní i úplné začátečníky.

•	 Každý agentský tým povedou skryté spojky, které bu-
dou dbát na to, aby agenti uspěli, a busou udržovat 
motivaci týmu.

•	 Mezi hráči se budou pohybovat školení herci, kteří 
svými sehranými party opepří napínavé scény večera,  
a pomohou navodit ještě zábavnější situace.

Hru může okořenit také speciální doprovodný program.

a pokud chcete 
něco navíc?

Rozumíme, že ne všichni se chtějí vhr-
nout do večírku s plným nasazením, a že 
část účastníků bude chtít prostě jen vy-
pnout. Je na hráčích, zda se více ponoří 
do agentské hry, nebo si užijí jen zábavy 
nad stolem rulety či na baru. Během hry 
se postaráme, aby si naplno užili všechny 
varianty.



stylový
doprovodný program

čím okořeníte váš večírek?

•	 triky a iluzemi kouzelnického představení
•	 hrátkami rukou a lahví dobrého rumu v barmanské 

show
•	 živou kapelou hrající jazz, swing nebo komorní klasiku
•	 svůdným burlesque vystoupením
•	 dráždivou stripshow
•	 dechberoucím pole dance vystoupením 

Vystoupení nejen pobaví hráče, ale přinesou do děje 
také nové indicie. Agentská hra může fungovat i bez nich.           
V takovém případě doručíme informace do hry jinou 
formou. 

Večírek v kasínu je velkolepá zábava, proč 
ji tedy neudělat ještě velkolepější? Do 
příběhu hry můžete zařadit dvě vystou-
pení. Vyberte si je a my zajistíme jejich re-
alizaci s domluvenými partnery.



zapojíme váš kolektiv
už před večírkem

čím budoucí agenty připravíme?

•	 třemi chytlavými hrami s odměnou
•	 stylovými guerilla polepy ve vašich pracovních pro-

storách
•	 odlehčeným špiónským dotazníkem

Všechny materiály od nás dostanete s průvodním slovem 
i předchystanými motivačními emaily pro zaměstnance.

Chcete své lidi udržet v napětí už před 
večírkem? Využijte před hrou naší dvoutý-
denní propagace, kterou vám kompletně 
nachystáme.





počet účastníků

počet našich herců

délka trvání večírku

30–140 zaměstnanců

6–16

standardně 4 hodiny, z toho hra trvá cca 3 hodiny

Aktivity včetně mobilního kasína, doprovodného pro-
gramu a našich lektorů a herců přivezeme rádi kamkoliv 
po České a Slovenské republice.

V případě zájmu pro vás zajistíme na klíč také proná-
jem stylových prostor a catering ve spolupráci s našimi 
partnery.

We are able to provide the whole program in English. 

praktické
informace





the fun casino

http://www.casinomania.cz

court of moravia

Olomoucká 2, Brno
Tel.: 530 334 773, 777 589 938
info@courtofmoravia.com
IČO: 27055540
http://www.courtofmoravia.com

hrajete? zavolejte nám.
777 589 938


