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DĚTSKÉ OSLAVY
NAKŠÍROVCE

GOLFÍČEK S PROFÍKEM

Co tady budu valit, vždyť to znáš – hůl, míček, odpal - v televizi jsi to viděl snad milionkrát.
Zní to jednoduše a ani v reálu to není nic hroznýho, takže žádnej strach, golf zvládne i
úplná lama.

K ruce budeš mít borca, kterej tomu tutově rozumí a všechno tobě a kámošům vysvětlí.
Budete se spolu bavit a pilovat golf cca 2 hoďky při různých soutěžích a parádičkách (trefa
do výseče, turnájek aj.).

Tož vyzvi parťáky do světa gentlemanskej zábavy! Nahoď klobók.

ČuzZz kámo!

Přĳď to s partou roztočit na Kšírovku! Uděláme pořádnou narozeninovou
pařbu! Čím vším můžeš kámoše ohromit, najdeš dolejc.

P.S.: Vím, že čtení je pruda, takže to sfóknem rychle. ;)

Mám zprávnej
ťah na jamku!



Mrkejc jak to
šupnů rovnó do
díri jak Ronaldó!

FOTBALGOLF

Fotbalgolf je fakt hustej, u nás celkem novota. Ty a tvoji kámoši dostanete kopačáky a
vypustíme vás na hřiště s vytuněnýma překážkama, přes který se snažíte dokopat balóny
do jamek (je jich celkem 18). Překážky jsou docela vymazlený, nestačí jen tupě kopat míč
před sebou, pokud nechceš prohrát, musíš předvést nějaký ty parádičky. Dostanete totiž
kartu na skóre a budete si psát počet kopů, po kterých míč skončil v díře. Samo, že čím
míň kopů, tím líp.

Tak na sebe hoď sportovní oblečení a vystřihni Ronalda, kterej v tobě chrápe. ;) A pozor
na brněnský kocóry překvapivě fajnově jim ten golfovej fotbal jde.

Jedna hra trvá: 90 – 120 minut

MINIGOLF

Minigolf není zábava pro mrňata, jenom těžcí borci zvládnou odpálit míček do jamky na
daný počet pokusů, většinou nám ty míčky lítají úplně všude. Dráhy totiž nejsou tak úplně
rovný, jsou různě nakloněný, mají všelĳaký okýnka, vlny, klíny, kterejma natuty proletí
jenom míček vypálenej správnou silou a směrem.

A pozor, jamka taky není vždycky jenom díra ve dráze, ale třeba i síť dvacet cenťáků od ní.

Jedna hra trvá: 90 minut

Na šeztý pokuc uš
to jiztojiztě výde!



ARROWGAME

Todle prostě žerem. Legolas, Hawkeye, Green Arrow, Robin Hood – to je jedno kterej,
všechni střílí z luku a ty můžeš taky! Zapiš se v partě jako fakt krutej týpek. Při arrow game se
rozdělíš s kámošema do dvou týmu, který hrajou proti sobě a snaží se vystřílet protihráče.
Takovej lukařskej paintballek. Na začátku musíš ukořistit co nejrychleji luky a marshmallow
šípy, a pak už jen střílíš a kryješ se. Lehký, akční a zábavný.

Jedna hra trvá: cca 5 – 10 minut

HOROLEZECKÁ STĚNAA LANOVKAZ ROZHLEDNY

Kókni, lezení není jen pro šimpanze, na stěně ti přidělíme nejvrchnějšího opičáka, kterej vás
bude při lezení čekovat. Pro fajnšmekry je připravená 16 metrová stěna a pro prcky nebo
ustrašencemalý 150 cm boulder.

Jestli se chceš vytáhnout, můžeš sáhnout po troše toho adrenalínu na lanovce z rozhledny,
provazovým žebříku nebo slaňování z výšky 100metrů nad zemí.

Chtělo bi to
eště ňáký jabko
na palicu...

A NAKONEC NACHYSTÁME POŘÁDNÝ ŽRASO NA KŠÍRCE!

Tož, zduř na Kšírovce,
junior Kschirr

Uá, já se vóbec
nebojám! Já bil uš
aj na boulderu.
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