
večer jako
z bondovky



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

dobrodružství
Hazard
adrenalin

Nasajte atmosféru milionářského galavečera 
plného zákulisních intrik a vysokých špión-
ských her, večera opravdových gentlemanů 
a svůdných dam, ale i zrádců a zlotřilých gé-
niů, kteří chtějí ovládnout svět.

vysoké sázky
večer jako z bondovky





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 mo-
bilního 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.



je to na vás.

Hrajem!

Záleží na každém účastníkovi, nakolik se ponoří do hry 
špiónů, nebo zda se rozhodne strávit večer volnou zába-
vou nad stoly kasína. V každém případě jsou Vysoké sázky 
skvělá volba pro společnou firemní akci, odměnu vašeho 
týmu či zpestření firemního večírku.

Úspěch u hracího stolu může ovlivnit dění ve hře a naopak. 
Profesionální krupiéři mobilního kasína rádi zaučí i úplné 
začátečníky, takže šanci má opravdu každý. Mezi hráči se 
budou pohybovat školení herci, kteří svými sehranými 
party zase opepří napínavé scény večera, a pomůžou navo-
dit ještě zábavnější situace.

a pokud cHcete 
něco navíc?

Firemní akce
ve velkém stylu





Náš tým zajistí, aby se k účastníkům večírku 
dostaly všechny důležité informace už před 
jeho samotným začátkem, představíme tak 
program zábavnou a nevtíravou formou.

•	 ukryté QR kódy s tajnými vzkazy v kancelářích
•	 vtipný špionský dotazník v emailu

Účastníci pak budou moci ve svém volném 
čase plnit první drobné úkoly, které jim pomo-
hou k lepší výchozí pozici při velkém večerním 
finále v kasinu. Stačí pár minut a očekávání ve-
čírku i motivace zaměstnanců aktivně se účast-
nit rapidně vzroste.

zapojíme váš kolektiv
už před večírkem



S tímto balíčkem si dopřejete až dvě stylová představení 
podle vašeho výběru z nabízených kategorií.

v první kategorii můžete vybírat ze show ši-
kovných mistrů triku, iluzí a hbitých rukou. Je 
pro vás připravené kouzelnické představení, 
nebo barmanská show.

druhá kategorie přináší krásu hudby 
a tance. Jak lépe okořenit bondovský večer 
v kasinu než jazzovou či swingovou kapelou, 
případně komorní klasikou?

třetí kategorie je určena především pro 
mužské kolektivy. Najdete v ní krásné ženy 
a jejich svůdné tance. Vybírat můžete mezi 
stripshow, představením pole dance či ta-
nečním číslem burlesque.

atraktivní 
doprovodný program





počet účastníků

počet našich herců

délka trvání večírku

prostor

40–140 zaměstnanců

6-16

standardně 4 hodiny, z toho hra trvá 2,5 hodiny

dle dohody 

Vše je ve vašich rukou – žetony, moc, osud celého světa. 
těšíme se na spolupráci.

praktické
inFormace





the Fun casino

http://www.casinomania.cz
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