
VÁNOČNÍ VEČÍRKY
NA KŠÍROVCE

PROGRAM NA MÍRU
10 - 150 OSOB

PROSTORNÝ VYHŘÍVANÝ STAN
KAVÁRNA
BAR



VÁNOČNÍ VEČÍREK 
S GOLFOVOU KLINIKOU

Vánoční večírek není jenom o setkání kolegů 
mimo práci při skleničce vína a jedno-
hubkách, takových akcí jste už jistě zažili 
spoustu. Dopřejte si tentokrát něco jiného – 
spojte párty s golfem. Že jste golfovou hůl 
nikdy nedrželi v ruce? Nevadí, pod dohle-
dem profesionálního trenéra zvládne míček 
odpálit každý.

JAK BUDE VEČÍREK 
PROBÍHAT?
Samozřejmě záleží na tom, kolik osob se ve-
čírku zúčastní, ale detaily spolu vyladíme. Kší-
rovka disponuje prostornou kavárnou, kam 
se pohodlně vejde 50 osob (kapacitu kavárny 
je dle domluvy možné rozšířit o venkovní 
vyhřívané stany). Tento prostor Vám bude 
plně k dispozici pro účel samotného večírku 
spojeného s občerstvením, rautem, hudbou 
atp. Během akce bude 2,5 hodiny k dispozici 
profesionální trenér, pod jehož vedením si 
vždy skupinka cca 8-10 osob může vyzkoušet 
golfové odpaly (v závislosti na počtu zájemců 
se skupinky prostřídají). Nemusíte mít strach, 
že Vám bude při golfu zima, máme krytá, 
vyhřívaná a osvětlená odpaliště.



CO JE GOLFOVÁ 
KLINIKA?
Golfová klinika nabízí klientům první sezná-
mení s golfem. Profesionální trenéři předve-
dou a vysvětlí techniku švihu v jednotlivých 
herních situacích. Největší část kliniky zabere 
praktický nácvik golfového švihu a odpalo-
vání míčů na odpališti a nácvik patování na 
cvičném jamkovišti.
V zimním období záleží na klimatických 
podmínkách. Jestliže leží sníh anebo je 
námraza, není možné provádět nácvik krátké 
hry a patování.

OBLEČENÍ/OBUV?
Cokoli, v čem se cítíte pohodlně, je správnou 
volbou. Preferované je sportovní oblečení.



VÁNOČNÍ VEČÍREK 
S GOLFOVÝM SIMULÁTOREM

Golfový simulátor je vhodnou alternativou, 
pokud si nechcete zkoušet odpaly venku 
na odpališti, ale máte jenom chuť si během 
večera zasoutěžit s kolegy o nejdelší odpal.

CO JE GOLFOVÝ 
SIMULÁTOR?
Golfový simulátor je v zimním období 
součástí kavárny, hráči díky němu mohou 
virtuálně navštívit 18 nejproslulejších svě-
tových hřišť z pohodlí domoviny. Jedná se 
samozřejmě o profesionální simulátor, takže 
budete vědět, jakou silou jste míček odpálili, 
jakou vzdálenost uletěl atd. V případě zájmu 
se Vám i při hře na simulátoru bude věnovat 
profesionální trenér.



Pokud si myslíte, že je pro Vás nejlepší vari-
antou klasický vánoční večírek, kde se lidé 
sejdou při dobrém jídle, pití a popovídají si 
mimo pracovní prostředí, nabízíme krásné, 
klidné prostory kavárny obklopené greeny 
uprostřed Brna.

Abyste se nemuseli o nic starat, ve spolu-
práci s našimi partnery zajistíme jakoukoli 
variantu rautu (od drobného občerstvení jako 
jsou sendviče, kanapky, sýrové špízy atp., 
až po teplou variantu s gulášem, žebírky…) 
a nápojů.

V případě zájmu dokážeme kavárnu rozšířit 
o venkovní terasu, na kterou se dají nain-
stalovat vyhřívané stany (vhodné při větším 
počtu účastníků, k vytvoření většího taneční-
ho prostoru, varianta pro raut s grilováním). 
O hudbu se postará některé z internetových 
rádií, pustíme Váš vlastní výběr hudby, v pří-
padě zájmu zajistíme DJ nebo živou hudbu.

Večírek lze oživit také různými aktivitami, 
které udělají večer nezapomenutelným. 

VÁNOČNÍ VEČÍREK 
KLASIK



VHODNÉ AKTIVITY NA 
VÁNOČNÍ VEČÍREK

1. KARAOKE
Karaoke rozproudí každý večírek, není dů-
ležité, jak dobrý je kdo zpěvák. Důležité je, 
abyste se při této aktivitě pobavili a plně si 
užili možnost vžít se například do Karla Gotta 
nebo Lady Gaga. Věřte, že touto aktivitou za-
jistíte nezapomenutelné zážitky pro všechny 
zúčastněné.

3. MOBILNÍ CASINO 

Mobilní casino nabízí možnost vyzkoušet si 
vzrušení z hazardní hry bez rizika finanční 
ztráty (nepravé peníze obdrží každý host 
před začátkem akce). Hrou Vás provedou 
profesionální krupiéři, kteří Vás na začátku 
seznámí s pravidly. Chybět samozřejmě ne-
smí reálné žetony, ruletové kolo, hrací stoly.

4. BARMANSKÁ SHOW 

Varianta A:
Excelentní a profesionální SHOW, kdy vám 
zkušený a profesionální barman za dopro-
vodu moderní hudby a s vlastními efekty 
předvede barmanské triky, při kterých létají 
vzduchem láhve, skleničky, šejkry, led, slámky 
a další předměty.

Varianta B:
Při kombinaci UV a NEON show se při vy-
stoupení používají speciální UV světla a láhve 
nastříkané fosforeskující barvou, které v tma-
vém prostředí vytvářejí barevné efekty.
Barmanská show je zakončena 2 originálně 
připravenými koktejly pro diváky.

2. FOTOKOUTEK 
Fotografie, které vzniknou ve fotokoutku jsou 
stále trendy. Tento výstřelek si na Kšírovce 
můžete dopřát i Vy a Vaši hosté. Fotomat je 
speciální fotobudka s funkcí klíčování, lusknu-
tím prstu vás přenese do Paříže nebo třeba 
na Mars, to vše doplněné odpovídajícími 
rekvizitami. Do popředí fotografie lze umístit 
logo firmy a fotografii budete mít v ruce do 
10 vteřin po vyfocení. Tematické pozadí lze 
dle domluvy připravit na míru. Dopřejte si 
perfektní foto z párty.



5. KARIKATURISTA 
 
Jedná se o originální a nezapomenutelný 
zážitek pro Vaše hosty, kteří si jako dárek 
odnesou decentní karikatury (na vyžádání 
možné nakreslit i více „ulítlé“ obrázky). Po 
domluvě je možné nakreslit i rychlé portréty.

6. ZÁVODNÍ SIMULÁTOR 
 
Hltáte závody Formule 1 a toužíte vyzkoušet 
si jízdu po okruhu na vlastní kůži? V teple 
naší kavárny se na splnění tohoto snu můžete 
připravit. Jakmile usednete do sedačky 
simulátoru a v rukou budete držet volant, 
zapomenete na svět okolo a stanete se 
znovu dětmi.

7. KVÍZY 
 
Kvízy nyní zažívají svůj boom a není se čemu 
divit. Zábavné otázky z různých kategorií 
otestují Váš rozhled a zároveň se u nich krá-
lovsky pobavíte. Princip je jednoduchý, utvoří 
se týmy, které mezi sebou soupeří – ten tým, 
který má v součtu nejvíce bodů, vítězí. Aktivi-
ta je vhodná zejména pro rozvoj spolupráce, 
na níž jednotlivé týmy stojí.



Sportovní areál KŠÍROVA
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