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Vítejte na jižní Moravě, v kraji slunce a pohodových 
lidí.
Jižní Morava by se do Německa vešla 50x, přesto 
překvapí svou rozmanitostí na každém kroku. Ať 
chcete okouzlit účastníky konference neotřelým 
programem nebo zaujmout kolegy originálním 
teambuildingem, na jižní Moravě najdete 
přátelskou atmosféru a profesionální služby. 
Brno je snadno dostupné autem i vlakem ze tří 
okolních metropolí: Prahy, Vídně a  Bratislavy. 
Pravidelně obsazuje přední příčky anket o nejlepší 
místo k životu a  velké oblibě se těší také mezi 
vysokoškolskými studenty a expaty.
Brno překvapí nočním životem a technologickými 
inovacemi, stejně jako region vínem a sportovním 
vyžitím. 
Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější z  nabídky 
incentivních aktivit, které oslní a hlavně budou 
bavit. 

Sehr herzlich willkommen in Südmähren! In 
sonnigem Land mit liebevollen Menschen, 
freundlichen Atmosphäre und professionellen 
Dienstleistungen. Begeistern Sie Ihre Konferenz-
Teilnehmer mit einem ungewönlichen Programm 
oder mit einem originellen Teambuilding. Mit 
dem Auto oder dem Zug ist Brünn aus den drei 
Hauptstädten Prag, Wien und Pressburg leicht 
zu erreichen. Bei Lebensstil – Befragungen belegt 
regelmäßig die Stadt Brünn die ersten Plätze 
und freut sich über die große Beliebtheit unter 
den UNI-Studenten aus dem Inland und Ausland. 
Brünn überrascht mit seinem Nachtleben, 
technologischen Innovationen sowie mit Weinen 
aus der Region und sportlichen Aktivitäten. 
Wir suchten für Sie die besten Incentivereisen-
Angebote aus, die Sie begeistern werden.

WIEN
1,5 STD. FAHRT

PRESSBURG
1,5 STD. FAHRT

PRAG
2 STD. FAHRT

BRÜNN
SLOWAKEI

HUNGARY

ÖSTERREICH

TSCHECHISCHE 
REPUBLIK

POLENDEUTSCHLAND

Mehr über die Region 
und die Angebote 
fi nden Sie hier: 
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Do vinohradu se vyráží ještě za ranního chládku. Od prvního 
sebraného hroznu po naplněné bedny, připravené na lisování, 
vám zaručeně vyhládne. Oběd už na vás čeká rovnou na vinici za 
povídání vinaře, který vás zasvětí do tajů svého řemesla. Ochutnáte 
právě vylisovanou vinnou šťávu, lahodný burčák a na závěr víc než 
zasloužený tekutý poklad sklizený pod moravským sluncem.
Kdo si vyzkouší, co znamená den v životě vinaře, tomu bude 
večerní sklenka vína chutnat víc než kdy předtím!
Program probíhá po celý rok, stejně jako práce na vinici. Nejlepší 
dobou, kdy se přidat a pozorně se vinařům dívat pod ruce, je 
podzimní vinobraní.

Ganz in der Früh geht man in den Weinberg los. Ab der ersten 
Weintraube bis zu vollen Weintraubenbehältern und später 
werden Sie bestimmt ganz hungrig sein. Direkt an dem Weinberg 
bei einer Winzererzählung über den Wein wartet auf Sie das 
Mittagsessen. Sie probieren frisch gepressten Weinsaft, köstlichen 
Federweiße (Sturm) und zum Schluß die Weintrauben, die man 
gelesen hatte. Wer die Winzerarbeit ausprobiert, schmeckt ihm 
dann der Wein am Abend noch besser als früher! Das Programm 
läuft das ganze Jahr über sowie die Arbeiten in dem Weinberg. 
Die beste Zeit dafür ist die Herbstlese.

Na den vinařem 
Winzer für 
einen Tag 
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Degustace 
v trávě 
Míříte do Znojma a hledáte aktivitu, která stylově doplní 
váš pracovní program? 
Vyzkoušejte tematický piknik až pro 25 osob s degustací 
vín a občerstvením. Šest vzorků vína doplní zasvěcený 
výklad sommeliéra. V piknikovém koši pro vás budou 
připraveny slané i sladké dobroty k zakousnutí 
a  pomyslnou třešničkou na dortu je v tomto případě 
šálek výběrové fi ltrované kávy, kterou si vychutnáte mezi 
řádky vinohradů nebo s výhledem na Znojmo. Odhoďte 
na chvíli diáře, starosti i boty. Užijte si pečlivě vybraná vína 
a poznejte svůj tým v uvolněné atmosféře.

Weinverkostung 
auf der grünen 
Wiese 
Sie steuern Znaim an und suchen noch etwas, was 
Ihnen stilvoll Arbeitsprogramm ergänzt? Probieren 
Sie ein Themenpicknick für bis zu 25 Personen mit 
einer Weinverkostung und Snacks aus. Ein Sommelier 
präsentiert Ihnen 6 Weinproben. In dem Picknickkorb 
sind verschiedene Delikatessen und als zusätzliche 
Krönung zwischen den Weinbergsreihen oder mit dem 
Blick auf Znaim gibt es eine Tasse ertklassigen Kaffee 
dazu. Legen Sie Ihren Terminkalender, Sorgen und die 
Schuhe ab. Genießen Sie die Weine und die entspannte 
Atmosphäre.

43
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Den s pravou esencí jižní Moravy, na jehož konci z vás bude 
zkušený degustátor. Veltlín nebo Pálava? Vy už budete vědět!
Den odstartujete procházkou po vinicích, protože je dobré vidět, 
kde cesta vína začala.
Po výšlapu na vás čeká pohoštění přímo ve (vinném) sklepě 
v  malém rodinném vinařství.
Zlatý hřeb dne přichází na řadu odpoledne - degustace vín 
s odborným výkladem od vinaře. Dozvíte se spoustu zajímavostí 
a nabyté vědomosti si ověříte následně při slepé degustaci. 
Tentokrát se budete muset spolehnout na všechny smysly, 
kromě zraku. Budete pracovat v týmech a zábavnou formou si 
prohloubíte znalosti nejen o vínu, ale poznáte lépe také svoje 
kolegy.
Zážitkový den se slepou degustací bude vynikajícím nástrojem, 
jak ještě lépe stmelit váš pracovní tým.

Ein Tag in Südmähren und am Ende des Tages werden Sie ein 
erfahrener Weinverkoster sein. Ist Ihnen lieber ein grüner Veltliner 
oder Pálava? Sie werden es schon wissen! Sie starten mit einem 
Spaziergang in die Weinberge, wo alles beginnt. Nachher gibt es 
in dem Familienweinkeller eine Verpfl egung. Das Beste kommt 
am Nachmittag die Weinverkostung mit einer ausführlichen 
Erklärung des Winzers. Sie erfahren viele interessante Sachen und 
Sie werden erworbene Kenntnisse bei der blinden Verkostung 
ausprobieren. Sie müssen sich auf alle ihre Sinne außer den 
Augen verlassen. Es ist eine Teamarbeit mit viel Spaß, wo Sie 
Ihre Kollegen besser kennenlernen werden. Ein Tag mit der 
blinden Verkostung ist das Beste zum Zusammenschweißen des 
Arbeitsteams.

Sommeliérem na 
zkoušku 
Sommelier zum 
Ausprobieren 
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Souřadnice, indicie, do ruky mapu a gépéesku. Pak už je jen na 
týmu, jak úspěšný a rychlý v pátrání bude. 
Vyzkoušejte s kolegy nebo přáteli, co nabízí celosvětově populární 
aktivita geocaching, tentokrát s opravdu hodnotným pokladem 
v  cíli. Při zábavném hledání si dosyta užijete krásné přírody 
a výhledů na údolí Dyje. 
Program Najdi si svou láhev je vhodný pro skupinky 2-5 osob, 
které mají rády přírodu, skrytá místa a překvapení. 

Die Koordinate, Indizien, eine Karte in den Händen und GPS. Ab 
jetzt bleibt alles auf dem Team, ob er erfolgreich und schnell mit 
der Suche wird. Probieren Sie mit Freunden aus, was Geocaching 
bietet. Es wartet auf Sie ein wertvoller Schatz. Das Programm 
„Finden Sie Ihre Weinfl asche“ ist für bis zu 2-5 Personen geeignet, 
die die Natur des Thayatals mit versteckten Plätzen und 
Überraschungen mögen. 

Vinná pátračka 
Wein Suche 

7



10

Vi
na

řs
ké

 | 
W

ei
n

Cimbál, víno, 
teambuilding!  
Nejsnazší způsob, jak dodat vaší akci moravský šmrnc, je 
posezení u vína s cimbálovou muzikou.
Nenáročný program vhodný pro každý kolektiv. Čeká 
vás degustace lahodných vín, zakusování moravských 
pochoutek a k tomu poslech cimbálky, která postaví na 
nohy i zaryté netanečníky.
Doporučíme vám perfektní sklípek podle vašich představ 
a požadavků a předáme vás do rukou prověřeného vinaře.
Roztancujte kolegy v rytmu moravských lidovek! Pozvěte 
je na tradiční moravský večer do sklepa.

Zymbal, Wein, 
Teambuilding!
Die einfachste Art, wie man Ihrer Veranstaltung den 
Schwung gibt-gemütlich Wein trinken mit Zymbalmusik. 
Ein anspruchsloses Programm für jeden. Es wartet auf 
Sie eine Weinverkostung, Mährische Spezialitäten und 
dazu Zymbalmusik, die jeden in Bewegung bringt. Wir 
emfehlen Ihnen einen idealen Weinkeller nach Ihren 
Wünschen. Laden Sie Ihre Kollegen zum Tanz in einem 
mährischen Weinkeller ein.

9
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V jeskyních Moravského krasu na vás čeká až čtyřicet metrů 
hluboká, zajištěná jeskynní kaskáda, na které překonáte nespočet 
průlezů, propastí, komínů, žebříků a traverzů. Do výbavy 
dostanete přilbu, čelovku, kombinézu i  jeskyňářský set a spolu 
s průvodcem se vypravíte na sestup do světa temnoty a ticha. 
Tato aktivita je nezávislá na počasí, pod zemí neprší a teplota je 
stálá. Speleoferatu® najdete v samotném srdci Moravského krasu, 
přímo u vstupu do Punkevních jeskyní. Na sestup vás zkušený 
průvodce vezme maximálně deset najednou.
Máte pocit, že své kolegy znáte jako své boty? Otestujte fungování 
vašeho týmu v podzemním světě, který budí respekt.
Via ferrata v jeskyni prověří fyzické i psychické síly a zanechá 
zážitek na celý život.

In dem Mährischen Karst wartet auf Sie 40 m tiefe Naturhöhlen-
Kaskade, wo Sie mehrere Durchstiege, Schluchten, Schloten, 
Leitern und Traversen überwältigen werden. Bei der Ausrüstung 
bekommen Sie von uns einen Schutzhelm, Stirnlampe, 
Overall sogar einen Höhlensicherheit-Set und ausgebildeten 
Höhlenführer, dann können Sie den Abstieg in die Welt der 
Dunkelheit und Stille absteigen. Diese Aktivität ist nicht von 
dem Wetter abhängig, unter der Erde regnet es nicht und die 
Temperatur ist auch konstant. Bei dem Abstieg dürfen max.10 
Personen gleichzeitig absteigen. Testen Sie Ihr Arbeitsteam in 
dem unterirdischen Welt, wo ihre physische und psychische 
Kräfte überprüft werden und damit ein Erlebnis für das ganze 
Leben hinterlässt.

Průzkumníkem 
v jeskyni 
Naturhöhlen-
forscher
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Inspirativní akce pro stmelení každého týmu, při které na chvíli 
nebudete stát nohama pevně na zemi, zato se vám otevřou úplně 
nové úhly pohledu.
Proměníte se v hledače pokladů, lukostřelce nebo dobyvatele 
Mt. Everestu. Vyzkoušíte jednu z nejdelších lanovek v republice 
nebo třeba noční lezení. O bezpečí se nebojte, na vše dohlédnou 
zkušení instruktoři. Po fyzické aktivitě člověku vyhládne, jak by 
taky ne. Občerstvení je přímo na místě a catering vám připraví 
i na míru.
Pokud přemýšlíte, jak zpestřit program fi remního dne v areálu 
vašeho podniku, nabízí se pronájem mobilních lanových překážek.
Utužte týmového ducha zdravou dávkou adrenalinu a spoustou 
čerstvého vzduchu v některém z lanových center.

Ein inspiratives Event zum zusammenführen des Firmenteams. Sie 
werden auf einem Augenblick nicht auf dem Boden stehen und 
Sie werden alles aus einer anderen Sicht sehen. Sie verwandeln 
sich in einen Schatzsucher, Bogenschützen oder Mount Everest-
Eroberer. Probieren Sie eine der längsten Hindernisbahnen in der 
Tschechischen Republik aus oder das nächtliche Klettern. Um die 
Sicherheit habt ihr keine Angst, es sind erfahrene Ausbilder dabei. 
Wenn man hungrig wird, gibt es einen Catering Service nach Ihren 
Wünschen. Mieten Sie sich für Ihr Programm die verschiedene 
Hindernisbahnen. Stärken Sie den Teamgeist mit einer gesunden 
Dosis Adrenalin mit viel frischen Luft in den Seilparks.

Adrenalinové 
teambuildingy 
vysoko nad zemí 
Seilpark - Adrenalin-
Teambuilding
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Zahrajem si na 
vojáky 
Těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Vyšlete tým “do boje” 
a  připravte se s kolegy na další pracovní výzvy. Tady 
upustíte páru a objevíte v sobě i ve spolupracovnících 
netušené schopnosti a skrytou sílu.
Ten správný fi remní program zvolíte podle toho, na jakou 
hodnost aspirujete. Vojín, praporčík, kapitán, major nebo 
generál? Stoupající výložky kopíruje zvyšující se náročnost 
programů.
Fyzičku a týmovou spolupráci prověříte při lukostřelbě, 
jízdě na čtyřkolkách, zdolávání překážkové dráhy, střelbě 
ze samopalu nebo při paintballové bitvě. Pomocí 
minohledačky budete pátrat po pokladech a vyzkoušíte 
si jízdu v land roverech nebo v obrněném transportéru. 
“Výcvik” probíhá ve velkém přírodním areálu v Ořechově 
nebo v kryté hale v centru Brna. Součástí prostoru 
v Ořechově je vojenské muzeum a Army bar, kde přijdou 
vhod teplá jídla, pivo a nealko nápoje.
Prověrka fyzičky a týmové spolupráce pro všechny velké 
kluky a holky. To přesně v Armyparku dostanete.

Das Soldaten 
Spiel 
A hard drill makes an easy battle. Send a team “into 
Trainiere hart, siege leicht. Schicken Sie Ihr Firmenteam in 
den Kampf und bereiten Sie Ihre Kollegen auf die nächsten 
Herausforderungen vor.  Das richtige Firmenprogramm 
wählen Sie nach den Dienstgraden aus, die Sie inspirieren. 
Die Kondition und die Zusammenarbeit macht es aus. 
Es wartet auf Ihr Firmenteam das Bogenschießen, Quad 
fahren, Hindernisstrecke, Maschinenpistole schießen 
oder Paintball-Kampf. Mit Hilfe eines Minensuchgeräts 
werden Sie den Schatz suchen und probieren eine Fahrt 
mit Land Rover oder Panzerwagen aus. Die „Ausbildung“ 
wird in dem großen Naturareal oder in einer Halle in 
dem Stadtzentrum Brünn. Ein Teil des Gebiets ist ein 
Militärmuseum und Armybar. Da gibt es warme Speisen, 
Bier und alkoholfreie Getränke. Die Teamarbeit für Große 
und Kleine, das fi nden Sie in Armypark.

15
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Tuhle jízdu si s kolegy užijete na maximum! Singletrailové trasy 
jsou tu v sezóně pro všechny nadšené bajkery a bajkerky. Naložte 
kolo, nebo si ho půjčte přímo na místě, a vyrazte na projížďku, 
která slibuje nezapomenutelný zážitek v krásné přírodě.
Až dokončíte svou spanilou jízdu, v bistru vám připraví 
vychlazený drink a něco na zub.
Sportovní zážitek na jednosměrných cestách pro horská kola 
potěší každý aktivní tým.
V Moravském krasu zavítejte do Jedovnic nebo Boskovic, v Bílých 
Karpatech vás čeká Trail of Life Lučina.
Na viděnou na trailu!

Diese Fahrt werden Sie auf Maximum auskosten! Die 
Singletrailstrecken sind in der Saison für alle begeisterte 
Bikefahrer da. Laden Sie Ihr Fahrrad auf oder mieten Sie sich 
eins an der Stelle und fahren Sie los in die schöne Natur, wo man 
einen unvergesslichen Erlebnis erlebt. Das Bistro hat für Sie ein 
kühles Getränk oder Kleinigkeit zum essen. In dem Mährischen 
Karst kommen Sie nach Jedovnice oder Boskovice vorbei. In 
den Weißen Karpaten wartet auf Sie Trail of Life Lučina. Auf 
Wiedersehen auf dem Trail.

S větrem o závod 
na singletrailu 
Singletrail – Ein 
Radrennen mit 
dem Wind 
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Představte si, že je rok 1945, Sověti osvobozují Brno, a vy se musíte 
co nejrychleji dostat ven z nacistického krytu. Dokážete to? 
Úniková hra pro všechny milovníky historie, dobrodruhy a kolegy, 
kteří potřebují stmelit kolektiv.
Chcete-li zážitek povýšit o další level, naplánujte si v bunkru 
nocleh! Užijete si na vlastní kůži unikátní atmosféru, retro 
rekvizity a autentickou výbavu pro nukleární válku.
Bunkr 10-Z pod Špilberkem, postavený nacisty a až do roku 1993 
přísně utajovaný, dnes nabízí zážitkové akce pro skupiny 10-90 
osob, ze kterých doslova zamrazí v kostech.

Für alle Geschichtsfreunde, Abenteurer und Kollegen, die das 
Arbeitsteam zusammenschweißen wollen. Der Luftschutzbunker 
wurde während des zweiten Weltkriegs gebaut und bis 1993 
war es geheim. Heutzutage können Gruppen 10-90 Personen 
eine Besichtigung machen, eine Übernachtung planen oder 
einen Fluchtspiel spielen. Spüren Sie auf der eigenen Haut die 
einmalige Atmosphäre, Retro-Requisiten oder die authentische 
Ausrüstung des Atombunkers.

Bunkr pod 
Špilasem: Zažijte 
atmosféru druhé 
světové války! 
Der 
Luftschutzbunker 
unter der Burg 
Spielberg 
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Hostina mezi 
řádky vinohradu 
Kombinaci výtečného jídla a vína odolá málokdo. Když 
přidáte krásné výhledy a nezapomenutelnou atmosféru, 
máte motivační program pro zaměstnance jako vyšitý.
V idylických kulisách podpálavských vinic si vás vezme 
do parády šéfkuchař. Vše vysvětlí a naučí vás, jak připravit 
skvělé jídlo jen za pomoci ohně. Dost možná se podělí 
i o tajnou domácí recepturu.
Všechny suroviny jsou od lokálních farmářů a víno 
k ležérnímu upíjení u práce nebude chybět.
Tento zážitkový kurz vaření přímo na vinici uspokojí 
všechny smysly.

Festessen 
zwischen den 
Weinreben–
Reihen
Das ausgezeichnete Essen und Wein sind 
eine gute Kombination, der man nicht leicht 
widerstehen kann. Wunderschönen Aussichten, eine 
unvergessliche Atmosphäre und gleich haben Sie 
das Motivationsprogramm für Ihre Mitarbeiter. In den 
idyllischen Kullisen von Pálava kocht der Chefkoch für Sie 
persönlich, erklärt und bring Ihnen bei, wie man das gute 
Essen nur mit Hilfe des Feuers zubereitet und vieleicht 
verrät er Ihnen eine Rezeptur. Alle Lebensmittel sind von 
den heimischen Landwirten.
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Naučte se namíchat koktejly, které budou všichni milovat. 
Zjistěte, které přísady dodají vašim drinkům ten správný říz a jak 
je správně kombinovat. Barmanský kurz právě začíná!
Den zahájí trocha teorie a ochutnávka. Hned poté se přesunete 
za bar. Pod vedením zkušeného barmana proberete trendy 
a  naučíte se kreativně namíchat drinky za použití různých 
destilátů a čerstvých surovin. Kromě alkoholických koktejlů si 
vyzkoušíte míchání zajímavých sezónních limonád.
Kurzy probíhají přímo v některém z brněnských barů a jsou 
ideální zážitkovou aktivitou pro skupinku do šesti osob. Zkušení 
barmani se postarají, aby celodenní program namíchali přesně 
pro váš tým!
Z barmanského kurzu odejdete jako koktejlový guru, který 
ohromí přátele na každé soukromé párty. Teambuildingová nebo 
doprovodná aktivita, která má šťávu!

Bringen Sie sich das Mixen der Getränke bei, die alle lieben 
werden. Erfahren Sie, welche Zutaten geben ihren Drinks den 
richtigen Pep. Der Barkeeperkurs beginnt gerade! Der Tag 
startet mit bisschen Theorie und der Verkostung. Gleich danach 
geht man hinter die Theke. Unter der Leitung eines erfahrenen 
Barkeepers werden Sie die Trends erfahren und lernen dabei 
kreativ die Getränke aus verschiedenen Destillaten und Zutaten 
mixen. Außer alkoholischen Getränken probieren Sie mixen der 
Saison-Limonaden aus. Die Kurse fi nden in einem aus mehreren 
Brünner Bars statt und es ist eine ideale Aktivität für eine Gruppe 
bis zu 6 Personen. Die erfahrenen Barkeeper werden sich um das 
ganztätige Programm direkt nach Ihren Wünschen kümmern! 
Für Teambuilding oder eine begleitende Aktivität, die fl ießend ist!

Namícháno přesně 
pro váš tým 
Extra für Ihr Team 
gemixt
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Vyzkoušejte si zábavnou formou, co obnáší výroba sýra 
a  hospodaření ve vinohradu. Nejdřív přiložíte ruce k dílu 
ve vinohradě pod Pálavou. Podle ročního období vás pustí 
k okopávání, stříhání nebo k fi nálnímu sběru hroznů.
Na farmě vás potom zasvětí do tajů výroby sýra. Umotáte si vlastní 
korbáček?
Po práci vás zahřeje teplá večeře a zážitkový program ve vinařství. 
Nalahvujete si sami víno a navrhnete si vlastní etiketu.
Den na čerstvém vzduchu se správnou dávkou manuální práce 
bude pro váš kancelářský tým za odměnu.

Probieren Sie in einer lustigen Form aus, was alles bringt die 
Käseherstellung und die Bewirtschaftung der Weinberge. Als 
erstes wird der Weinberg unter Pálava bearbeitet. Je nach den 
Jahreszeiten verrichten Sie entweder die Bodenbearbeitung 
oder den Rebschnitt bis hin zu der Weinlese. Nach der Arbeit 
bekommen Sie das Abendessen und dazu ein erlebnisreiches 
Programm im Weingut. Sie füllen die Weinfl aschen ab und 
designen eigene Etiketten. Die beste Belohnung für Ihr Büroteam 
ist ein Tag auf dem frischen Luft.

Na den farmářem 
Landwirt für 
einen Tag 
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A pivo máte? 
Máme.
Země nejen vínu zaslíbená. Věděli jste, že v Jihomoravském 
kraji je ze všech českých regionů nejvyšší počet pivovarů 
a minipivovarů? Pokud si troufnete, navštivte všech 
třiašedesát.
Nebo si vyberte jeden a nakoukněte pořádně pod 
pokličku. Prohlédněte si celý proces výroby, od tanků na 
kvašení až po lahvovací linku. Součástí každé prohlídky 
je samozřejmě také degustace toho nejlepšího, co který 
sládek uvařil.
Nasajete  atmosféru malého řemeslného nebo většího 
pivovaru a naladíte se na zevrubnější poznávání 
jihomoravských pivních reálií. Nabízí se třeba tišnovská 
pivní stezka, Znojmo nebo Slovácko, kde se minipivovary 
líhnou jako houby po dešti.

Das Bier gibt 
es auch? 
Ja, gibt es! Das Land hat nicht nur die Weinberge. Wussten 
Sie schon, dass es in Südmähren das höchste Anzahl 
der Brauereien und Kleinbrauereien gibt? Wenn Sie sich 
trauen, können Sie alle 63 Brauereien besuchen oder 
suchen Sie sich eine Brauerei aus und schauen Sie unter 
den Deckel rein. Sie besichtigen die ganze Bierproduktion, 
von den Biertanks, Gärung bis hin zur Flaschenabfüllung. 
Bei jeder Besichtigung ist sebstverständlich auch die 
Bierverkostung. Kosten Sie die Brauerei Atmosphäre aus. 
Wir bieten Ihnen z. B. Bierwege in Tišnov, Znaim oder der 
Mährischen Slowakei, wo die kleine Brauereien, wie die 
Pilze aus dem Boden schießen.

27
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Jsou společné obědy a diskuze o jídle oblíbenou částí vašeho 
pracovního dne? Co takhle kulinární téma z fi remních kuchyněk 
o hvězdičku povýšit?
Kurzy vaření jsou příjemnou aktivitou pro každý tým, který se chce 
pobavit, lépe poznat a ještě se při tom něco nového naučit.
Nahlédněte pod pokličku indické, italské, vietnamské nebo třeba 
tradiční české kuchyně. Naučte se upéct dorty jako z MasterChefa 
nebo křehké makronky, které se rozplynou na jazyku. Pojměte 
kurz pečení cukroví jako takový teaser na letošní vánoční večírek.
Kurz vaření přesně na míru vám zkušení šéfkuchaři připraví 
ve studiu v centru Brna nebo přijedou s mobilní kuchyní až k vám!

Das gemeinsames Mittagsessen und die Diskussionen über das 
Essen ist ein beliebter Teil am Ihren Arbeitstag. Die Kochkurse 
sind eine angenehme Aktivität für Ihr Arbeitsteam, wo man 
sich unterhält, besser kennenlernt und etwas neues dazu lernt. 
Schauen Sie unter den Deckel indischen, vietnamesischen oder 
traditionellen tschechischen Küche rein und lernen Sie die Torten 
wie in dem MasterChef. Den Kochkurs bereiten für Sie erfahrene 
Chefkochs in dem Kochstudio in Brünn oder kommen mit einer 
Mobilenküche zu Ihnen.

Vařečkou proti 
kancelářské nudě 
Mit dem Kochlöffel 
gegen die 
Langeweile im 
Büro
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Přemýšlíte o programu pro svůj sportovně založený tým? Co 
takhle pořádně šlápnout do pedálů a přitom si užít rozmanitosti 
a pohostinnosti jižní Moravy?
Objevte malebná města i vinařské vesničky s typickou sklepní 
architekturou, historické a přírodní památky UNESCO a také 
folklór a znamenitá vína místních vinařů.
Kraj vína je protkán hustou sítí cyklostezek. Celkem 1200 kilometrů 
ucelených cykloturistických tras spojených do 10 okruhů, které se 
jmenují podle původních vinařských oblastí.
Společná cyklo expedice utuží tým a do práce se budete všichni 
vracet plní elánu a nových nápadů.

Überlegen Sie sich ein Programm für Ihr sportlich angelegten 
Arbeitsteam? Was wäre, wenn Sie so richtig in die Pedale 
treten und die Gastfreundlichkeit in Südmähren genießen 
werden. Entdecken Sie die malerischen Städte und Weindörfer 
mit der typischen Weinkellerarchitektur, Historische-, und 
Natursehenswürdigkeiten UNESCO, volkstümliche Musik und 
ausgezeichnete Weine der Lokalwinzer. Insgesamt 1200 km 
Fahrradwege, 10 Fahrradrouten, die nach den verschiedenen 
Weinregionen benannt sind. Alle Mitarbeiter werden in die Arbeit 
mit neuen Ideen zurückkehren.

Bike’n’Wine 
moravskou 
krajinou 
Bike’n’Wine durch 
die mährische 
Landschaft 
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Nevšedním 
fi remním 
zážitkům AHOJ! 
Pronajměte si loď i se zkušeným kapitánem a užijte si 
společný čas originálně. Slovácko se svými poetickými 
kanály směle konkuruje Nizozemí!
Na palubě bude čekat občerstvení na přání i ochutnávka 
vín a organizátoři mají připravené týmové hry, na kterých 
prověříte a utužíte vztahy.
Plavbu zkombinujte s cyklovýlety po okolí. Budete 
překvapení, co všechno umí Slovácko nabídnout 
v gastronomii, kultuře i historii.
Při výletu po Baťově kanálu spojíte raut na lodi, aktivní 
odpočinek a poznávání krás Slovácka do jednoho 
nezapomenutelného zážitku.

Nicht alltägliche 
Firmen-
Erlebnise AHOJ!
Mieten Sie sich das Boot mit dem Kapitän und genießen 
Sie die gemeinsame Zeit zusammen. Die Mährische 
Slowakei mit ihren Wasserkanälen kann leicht den 
Niederlanden konkurieren. An Bord wartet die Erfrischung 
nach Ihren Wünschen, Weinverkostung und Teamspiele. 
Die Bootsfahrt und Fahrradstour ist gut zu kombinieren. 
Sie werden sehr überrascht was die Mährische Slowakei 
alles bietet. Bei dem Bata-Kanal Ausfl ug verbinden Sie 
das Essen, die Erholung und Schönheit der Mährischen 
Slowakei und bekommen ein unvergessliches Erlebnis. 

33

A
kt

iv
ní

 o
dp

oč
in

ek
 | 

A
kt

iv
e 

Er
ho

lu
ng

   
   

 



3635

Nepotřebujete žádné zvláštní dovednosti ani zkušenosti. Golf je 
především sport pro milovníky přírody a čerstvého vzduchu.
Na greenu mezi jamkami se nová přátelství navazují jedna báseň. 
Lépe poznáte své kolegy nebo partnery a užijete si aktivní den 
obklopeni přírodou.
Golfové zážitky čekají v samotném Brně, v jeho okolí, i dál 
v  regionu. Součástí je vždy možnost občerstvení a často také 
ubytování a konferenční prostory.
Uvolněný golfový turnaj prověří fyzičku, šikovnost i soustředění 
a posune vás o mílový krok v budování vztahů uvnitř fi rmy nebo 
s klienty.

Sie brauchen keine Geschicklichkeit oder Erfahrung um Golf 
zu spielen. Das Green zwischen den Golfl öchern lädt zu neuen 
Treffen ein. Sie lernen besser die Kollegen oder Geschäftspartner 
kennen und erleben einen Tag in der Natur. Die Golf Erlebnisse 
warten auf Sie direkt in Brünn und der Umgebung sowie in 
der Region. Immer dabei ist die Möglichkeit etwas zu essen, 
übernachten oder die Konferenzräume nutzen. Ein entspanntes 
Golfturnier überprüft Ihre Kondition, Geschicklichkeit und die 
Konzentration und innerhalb der Firma bringt Sie nach vorne.

Business setkání 
na golfu 
Geschäfts – 
Treffen mit Golf 
spielen
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Dračí lodě jsou prototypem týmového sportu. Všichni na jedné 
lodi a všichni musí fungovat jako jeden.
Na zádi stojí kormidelník a vepředu bubeník, který udává rytmus. 
Mezi nimi až dvacet lidí opírajících se do pádel.
Přičichnout ke sportu, který u nás v posledních letech získal 
velkou oblibu, může i váš tým.
Zkušení instruktoři a odborníci na sportovní marketing 
a  komunikaci pro vás připraví program na klíč. V  rytmu bubnů 
můžete závodit, zúčastnit se fi remní ligy nebo se jen tak poklidně 
projet. Například po Svratce nebo na Brněnské přehradě.
Probuďte týmového ducha a objevte mystiku bájných draků při 
aktivní fi remní akci! 

Die Drachenboote sind typisch für ein Teamsport. Alle müssen in 
dem Boot zusammenarbeiten, wie ein Mann. Am Heck sitzen der 
Steuermann und vorne der Trommler, der den Rhythmus vorgibt 
und zwischen den Zweien paddeln bis zu 20 Personen. In der 
letzten Zeit freuen sich Drachenboote sehr großen Beliebtheit 
und Ihr Arbeitsteam kann es auch ausprobieren. Es sind für 
Sie erfahrene Ausbilder und Spezialisten für Sport, Marketing 
und Kommunikation bereit, die für Sie ein maßgeschneidertes 
Programm vorbereiten. Paddeln Sie in Trommelrythmus Fluss 
Svratka oder auf dem Brünner Stausee. Erwecken Sie Ihren 
Teamgeist.

S kolegy na jedné 
lodi 
Mit Arbeitskollegen 
in einem Boot 
sitzen 
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Zkroťte vlny, 
utužte tým 
Nazujete lyže nebo wakeboard, chytíte se vleku a ten vás 
potáhne po vodní hladině. Přes zátoku Brněnské přehrady, 
s výhledem na siluetu Pálavy nebo v srdci Moravského 
krasu. Podle toho, kterou lokalitu zvolíte.
Pokud ve vašem týmu dřímá sportovní duch a rádi byste 
vyzkoušeli neotřelou aktivitu, jste na wakeboardu správně!
K radovánkám u vody vybízí hlavně letní počasí, ale 
vyzkoušet wakeboarding nebo vodní lyže můžete 
i  v  chladnějších měsících. Veškeré vybavení vám 
samozřejmě půjčí a instruktoři vše vysvětlí. K dispozici 
jsou také paddleboardy, soukromí trenéři nebo rovnou 
celý “Wake kemp”.
Z wakeboardingu si odnesete silné vzpomínky a možná 
i touhu zkoušet nové věci častěji! Glätten Sie 

die Wogen, 
stärken Sie Ihr 
Arbeitsteam 
Nehmen Sie den Wasserski oder Wakeboard, halten Sie 
sich fest und Sie werden über das Wasser gezogen. Suchen 
Sie sich die Bucht des Brünner Stausees, die Aussicht auf 
die Silhouette Pálava oder direkt das Herz des Mährischen 
Karstes aus. Es kommt an, welche Lokalität Sie wählen. Für 
den Wasserspaß bietet sich am besten das Sommerwetter 
an. Sie können es, aber zu jeder Jahreszeit ausprobieren. 
Die ganze Ausrüstung kann man sich ausleihen und die 
Ausbilder klären Sie auf. Zur Verfügung stehen auch die 
Paddelboards, Privattrainer oder gleich das ganze Wake 
Camp. Das Wakeboard hinterlässt eine starke Erinnerung 
und vieleicht es nochmal ausprobieren.

39
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Bukovanský mlýn je středobodem incentivní turistiky na 
Slovácku. Najdete zde restauraci laděnou do tradičního 
slováckého stylu, kde si pochutnáte na poctivé kapustnici nebo 
škvarkové pomazánce. Ubytují vás v samostatných staveních 
v selském stylu a fi remní setkání pro vás připraví v salonku, vinárně 
nebo přímo v restauraci.
Pravá zábava začíná u originálního teambuildingového 
programu! Čekají vás disciplíny jako hod vidlemi do dálky, jízda 
traktorem nebo štafeta s trakařem. Vyzkoušíte si natahování vína 
do koštýře nebo jízdu na koni. Po celou dobu vás bude soutěží 
provázet zkušený animátor.
Hoďte na den kancelářské starosti za hlavu a bavte se při plnění 
úkolů inspirovaných jihomoravským venkovem. Zasmějete se 
a vydařená akce uvízne v paměti všech účastníků.

Die Bukowaner Mühle ist in der Mährischen Slowakei der 
Mittelpunkt des Incentivereisens. Hier fi nden Sie das typische 
Restaurant in mährisch-slowakischen Stil mit hausgemachten 
Kapustnica oder Griebenaufstrich. Die Unterkunft befi ndet 
sich in den zauberhaften mährisch-slowakischen Landhäusern. 
Das Firmentreffen fi ndet im Salon, der Weinstube oder im 
Restaurant statt. Es warten auf Sie verschiedene „Sportarten“ wie 
Heugabelwurf, Traktorfahrt oder die Schubkarre Staffel. Dabei 
probieren Sie auch den Wein aus dem Fass mit dem Weinheber 
zu ziehen oder Pferde reiten. Die ganze Zeit begleitet Sie der 
Animateur. Lassen Sie die Bürosorgen hinter sich und amüsieren 
sich. Eine gelungene Veranstaltung bleibt dann für immer in der 
Erinnerung.

Kachní paštika, 
nebo hod vidlemi? 
Entenpastette oder 
Heugabelwurf 
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Prostrčíte ruku skrz blesk nebo roztančíte hlasem plameny. 
Zmrazíte stín, vyzkoušíte si na vlastní kůži zemětřesení nebo 
trénink pilotů stíhaček.
Pronajměte si na fi remní akci celé VIDA! science centrum 
a  bádejte společně s kolegy. Rozpoutáte tornádo, pohrajete si 
s  oceánem v láhvi, zjistíte, jak funguje parní motor nebo co se 
skrývá v lidském těle. 
Zapojíte  se do experimentů plných explozí, kouře a zábavy. Vlasy 
na hlavě vám budou vstávat údivem i statickou elektřinou. 
Bude to nezapomenutelný den, kdy zahoříte pro vědu! 

Sie stecken die Hand durch den Blitz, mit der Stimme lassen Sie 
die Flammen tanzen, Sie erleben ein Erdbeben oder machen Sie 
das Training der Abfangjägerpiloten. Mieten Sie sich das ganze 
VIDA! science Zentrum und forschen Sie mit Ihren Kollegen nach. 
Sie erleben die Experimente mit den Explosionen, Rauch und 
dazu viel Spaß. Die Haare werden nicht nur durch die statische 
Elektrizität stehen, aber auch durch das Staunen. Es wird ein 
unvergesslicher Tag sein.

Zapalte se 
pro vědu 
Entfl ammen 
Sie sich für die 
Wissenschaft 
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Vzrušujícím 
labyrintem 
temných chodeb 
Pod dlážděnými ulicemi města okurek a vína čeká 
pořádná dávka adrenalinu! Znojemské podzemí není 
jen tak ledajaké sklepení. Je unikátní svou rozlohou 
a  také vzrušujícím pojetím prohlídkových okruhů. Na 
začátku se každý účastník protáhne zkušebním rámem, 
aby se nestalo, že se při dobrodružství pod zemí někde 
zasekne. Počítejte s tím, že se umažete. Občas budete 
muset ohnout záda, nebo jít dokonce na kolena. Čeká vás 
brodění vodou, bláto, kluzké schody.
Po úspěšné výpravě se s kolegy posaďte do některé 
ze znojemských hospůdek, vydýchejte adrenalinové 
hormony a podělte se o dojmy.
Bude to pořádná nakládačka! Ale odnesete si bobříka 
odvahy a skvěle prověřený tým!

Spannungs-
reiche dunkle 
Labyrinthgänge 
Unter den Strassen der Stadt, die man auch Gurken-, 
und Weinstadt nennt, wartet auf Sie eine richtige Portion 
Adrenalin! Znaimer unterirdische Labyrinthgänge sind 
nicht nur irgendeine Gänge. Am Anfang streckt sich jeder 
Teilnehmer durch einen Rahmen durch, so dass nicht 
später jemand irgendwo stecken bleibt. Rechnen Sie 
damit, dass Sie sich schmutzig machen werden. Es wartet 
auf Sie die Wasserüberquerung, Schlamm und rutschige 
Stiegen. Nach der erfolgreichen Expedition nehmen 
Sie Platz in einer Znaimer Kneipe und genießen Sie die 
Rückkehr. Es wird ein Hammer sein!
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Potemnělá jeskyně, krápníky nad hlavou a rozeznívající se tóny 
houslí nebo šansonu.
Odměňte své kolegy nebo partnery kulturním zážitkem 
v unikátním prostředí Moravského krasu.
Dokonalá akustika jeskynních prostor, obohacená o efektní 
světelné iluminace, vás dostane do kolen.
Koncert v jeskyni a jeho neopakovatelná atmosféra ve vás 
zanechá hluboký dojem.

Eine Naturhöhle, die Tropfsteine über den Kopf und ertönende 
Geigentöne oder Chanson. Belohnen Sie Ihre Arbeitskollegen 
oder Geschäftspartner mit diesem Kulturerlebnis im Mährischen 
Karst. Eine ausgezeichnete Akustik, wahrhaftige Lichterlebnisse, 
das Konzert und die unvergessliche Atmosphäre hinterlässt bei 
Ihnen einen tiefen Eindruck.

Hudba mezi 
krápníky 
Die Musik 
zwischen den 
Tropfsteinen
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Ať už jste do světa 3D tiskáren a laserových řezaček částečně 
pronikli nebo je to pro vás velká neznámá, Fab Lab rozšíří obzory 
všem.
Přijďte si pod dohledem zkušených průvodců vyzkoušet 
špičkově vybavenou mechadílnu. Vytisknete si vlastní návrh na 
3D tiskárně. Na laserové nebo vinylové tiskárně zase dáte tvar 
svým jmenovkám, logu, vánočním ozdobám i šperkům. Umí tady 
vyrobit v podstatě cokoliv a rádi vás do tajů svého oboru zasvětí. 
Pořádají pravidelné prohlídky a workshopy a domluvit si můžete 
dokonce přistavení Fab Lab Experience - kamionu nadupaného 
technikou, který může přijet před vaši fi rmu nebo školu.
FabLab nadchne všechny zvědavce a hračičky. Popusťte uzdu 
fantazii a s pomocí technologie se staňte designérem nového 
prototypu!

Ob Sie schon in die Welt der 3D Drucker oder Laserschneider 
teilweise kennenlernen haben oder es ist für Sie noch etwas 
unbekannt, FabLab zeigt es Ihnen. Kommen Sie und probieren 
Sie die Spitzenwerkstatt aus. Sie drucken sich Ihren eigenen 
Entwurf mit dem 3D Drucker aus. Mit dem Laserdrucker 
können Sie die Namenschilder, Logos, Weihnachtsschmuck und 
Schmuckstücken die eigene Form geben. FabLab veranstaltet 
regelmäßige Führungen und Workshops. Nach der Absprache 
kann man FabLab Experience-LKW voll gefüllt mit Technik 
reservieren. Lassen Sie Ihre Fantasie spielen mit Hilfe der 
Technologien und werden Sie ein neuer Designer.

Věda s dovozem 
kamkoli 
Die Wissenschafts-
lieferung wohin 
auch immer
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Honba za 
pokladem
v ulicích Brna 
Schválně, kdy jste naposledy hledali poklad? Že vám 
bylo pět? Zábavné plnění úkolů, hledání indicií a řešení 
zapeklitých záhad si užijete i dnes, třeba v týmu kolegů 
nebo se zahraniční návštěvou.
Vyberte si jednu z her, rozdělte se do týmů a potom už 
postupujte podle instrukcí na tabletu, který každá skupina 
dostane.
Jaké šifry a úkoly vás čekají? Témat je hodně, namátkou 
Případy Sherlocka Holmese, Ztracený poklad Aztéků 
nebo Zombie apokalypsa.
Při zábavné stopovačce jen tak mimochodem dobře 
poznáte Brno nebo některé z dalších míst na jižní Moravě, 
kde si “treasure hunt” můžete zahrát: Lednici, Mikulov, 
Znojmo, Moravský kras nebo Pálavu.
V dnešní době jsou pro vás všechny hry připravené také 
on-line. Dejte šanci teambuildingové aktivitě, která bude 
bavit!

Die Schatzsuche 
in den Brünner 
Strassen 
Na also, wann haben Sie zum letzten Mal einen 
Schatz gesucht? Mit 5 Jahren? Erleben Sie mit Ihren 
Arbeitskollegen die unterhaltsame Aufgabenerfüllung, 
Indizien suchen und die Geheimnislösungen. Suchen 
Sie sich ein Spiel aus, teilen Sie die Gruppe ein und mit 
Hilfe des Tablets gehen Sie voran. Was erwartet euch? 
Die Themen sind z.B. Die außergewöhnlichen Fälle des 
Sherlock Holmes, Das Vermächtnis der Azteken oder 
Zombie Apokalypse. Dabei lernen Sie die Stadt Brünn 
kennen oder auch andere Plätze in Südmähren, wo Sie 
auch “Treasure hunt” spielen können: Mikulov, Znaim, 
Mährischer Karst oder Pálava. Sie werden dabei viel Spaß 
haben!
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Brno v noci ožívá a zve k návštěvě legendárních barů. Super panda 
circus, Bar, který neexistuje, 4 pokoje, Na stojáka, Champagne 
Garden bar… určitě jste o nich slyšeli, ale už jste jedinečnou 
atmosféru některého z nich zažili?
Naplánujte si s kolegy v práci odpočinkový večer (a raději i další 
den) a skočte do víru nočního života!
Poznáte podniky ověnčené cenami prestižní soutěže Czech bar 
awards, i takové, jejichž nenapodobitelná atmosféra se za vlahých 
letních večerů přelévá z vymazlených interiérů až na brněnské 
chodníky.
Už se to ví široko daleko: bary v Brně jsou bomba!

In Brünn lebt es auch in der Nacht und lädt zum Besuch der 
legendären Bars ein. Es sind z.B. Super Panda Zircus, Bar, die nicht 
existiert, 4 Zimmer, Na stojáka, Champagne Garden Bar... sicher 
haben Sie darüber gehört, aber haben Sie schon die einzigartige 
Atmosphäre hier erlebt? Planen Sie mit Ihrem Arbeitskollegen 
einen erholsamen Abend da (lieber noch den nächsten Tag) und 
springen Sie in das Brünner Nachtleben rein. Manche Betriebe 
bekamen den Prestigewettbewerbpreis Czech bar awards. Jeder 
weißt es schon: Die Bars in Brünn sind bombastisch!

Brněnské bary 
existují a stojí za to! 
Die Brünner Bars 
gibt es wirklich 
und es lohnt sich!
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Přivedly vás povinnosti do Brna a rádi byste spojili výjezd 
i  s  příjemnějším popracovním programem? Co takhle si pobyt 
prodloužit o týmový teambuilding na čerstvém vzduchu? 
Brněnská přehrada je jako stvořená pro sport i relaxaci.
Vyzkoušet můžete například paddleboard, šlapadla, vodní 
lyže nebo wakeboarding. Okolí přehrady se spoustou vyhlídek 
a atraktivních zastavení je perfektní pro pěší i cykloturistiku.
Netradičním způsobem vás po okolí provede “Prýgl Hunt”, hon za 
pokladem v kulisách Prýglu, jak přehradě místní říkají.
Chcete spíš odpočívat? Naloďte se na jeden z parníků, které křižují 
přehradu a svezte se na hrad Veveří. Lodě se dají také pronajmout 
k soukromým akcím.
Ultimátní relaxaci hledejte v některém z hotelů v okolí přehrady, 
je jich tu několik a většina z nich nabízí kompletní služby od 
konferenčních a cateringových, až po saunu či jacuzzi.
Přehrada je dobře dostupná autem i hromadnou dopravou a na 
jejích březích a hladině najdete vše potřebné k úspěšné fi remní 
akci.

Die Arbeitspfl icht hat Sie nach Brünn verschlagen und Sie 
wollen ein angenehmes Programm dazu? Was sagen Sie zum 
Teambuilding auf der frischen Luft? Der Brünner Stausee ist 
dafür sehr gut geeignet. Sie können das Paddleboard, Tretboot, 
Wasserski oder Wakeboarding ausprobieren. In der Umgebung 
der Brünner Stausee sind viele Aussichts-, und Anhalteplätze die 
zum Wandern oder Fahrrad fahren anbieten. Eine ungewöhnliche 
Art zeigt Ihnen „Prýgl Hunt“, eine Schatzjagd in den Kullissen des 
Prýgls, wie es die Einheimischen nennen. Oder wollen Sie sich 
lieber erholen? Steigen Sie auf einen Ausfl ugschiff ein und fahren 
Sie bis die Burg Veveří. Die Ausfl ugschiffe kann man auch mieten 
für Privatveranstaltungen. In den nahgelegenen Hotels können 
Sie relaxen, Konferenzen veranstalten, Catering Servis bestellen. 
Der Brünner Stausee ist mit dem Auto oder dem öffentlichen 
Verkehr erreichbar.

Podmaňte si 
vodní živly 
Erobern Sie das 
Element Wasser 
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Fanoušci 
architektury, 
pozor! 
Připojte se na procházku po slavných brněnských 
vilách. S průvodcem navštívíte perly funkcionalismu vily 
Tugendhat a Stiassni nebo starší Jurkovičovu vilu a Löw-
Beer. Zaposlouchejte se do zajímavé historie a příběhů 
majitelů a obdivujte dobové vybavení a promyšlené řešení 
jednotlivých vil.
U vily Stiassni vám v sezóně učaruje kouzelná 
zahrada a lodžii s terasou si lze pronajmout na 
pořádání společenských akcí. Pohoštění v unikátní 
vile s dechberoucím výhledem uvízne v paměti všech 
účastníků. Hned vedle stojí moderní přednášková hala, 
která rozšiřuje portfolio prostor k pronájmu.
Vila Löw-Beer nově láká návštěvníky na dobrodružnou 
pátrací hru. Vyrazte ve skupině až 8 osob vyřešit záhadu 
zmizení brněnského textilního magnáta!

Achtung! 
Architektur 
Fans aufpassen! 
Schließen Sie sich zu einem Spaziergang zu den 
berühmten Brünner Villen an. Sie besuchen mit dem 
Stadtführer die Funktionalismusperlen in Brünn: Villa 
Tugendhat, Villa Stiassni, Villa Jurkovič oder Villa Löw-Beer. 
Hören Sie die interessanten Geschichten der Familien und 
bewundern Sie die damalige Ausstattung. In der Saison ist 
bei der Villa Stiassni ein wunderschöner Garten und die 
Terrasse kann man für die Veranstaltung mieten. Gleich 
neben der Villa ist eine moderne Vortragshalle. Die Villa 
Löw-Beer lockt die Besucher mit einem abenteuerlichen 
Spiel für bis zu 8 Personen an, die das Verschwinden des 
Textilmagnaten aufl ösen müssen.
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Podzemní labyrinty a prostory jsou turistickou chloubou Brna. 
A mnoho z nich si můžete pronajmout jako dějiště své fi remní 
akce. Mystické chodby, kostnice, velkolepé vodojemy a podzemní 
bunkry jsou opředené tajemstvím a vzbuzují zvědavost.
Vaši přednášku, výstavu, prezentaci nebo večírek pozvednou na 
nezapomenutelný zážitek.
Jako týmovou aktivitu zkuste únikovku v krytu pod Špilberkem. 
Chcete-li zážitek povýšit o další level, naplánujte si v bunkru 
nocleh! Užijete si na vlastní kůži stísněnou atmosféru, retro 
rekvizity a autentickou výbavu pro nukleární válku.
Odhalte, co skrývá brněnské podzemí a využijte jeho kouzla 
k dotvoření té pravé atmosféry vašich eventů.

Die unterirdischen Labyrinthe sind der ganze Stolz von 
Brünn. Die mystischen Gänge, das Beinhaus, die großartigen 
Wasserspeicher und die unterirdischen Luftschutzbunker, 
die die Geheimnisse verbergen und die Neugier wecken. 
Sie können Ihren Vortrag, Austellung oder eine Feier auf ein 
unvergessliches Erlebnis erheben. In dem Luftschutzbunker 
unter der Burg Spielberg probieren Sie eine Teamaktivität aus 
oder wollen Sie einen höheren Level, dann übernachten Sie hier! 
Erleben Sie auf die eigene Haut die mulmige Atmosphäre des 
Luftschutzbunkers. Entdecken Sie, was die unterirdischen Gänge 
verbergen und nutzen Sie die Magie für Ihre Veranstalltung.

Posviťte si 
na brněnské 
podzemí 
Nehmen Sie das 
Brünner Labyrinth 
unter die Lupe
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Herausgegeben vom Reiseverkehrsbüro Südmähren In 
Zusammenarbeit mit der Gruppe für TOP-Ziele

Das Projekt „Verstärkung der Marketingaktivitäten und Entwicklung des 
Angebots der Destination Südmähren” wurde mit Unterstützung des 
Staatshaushalts der Tschechischen Republik aus dem Programm des 
Ministeriums für regionale Entwicklung umgesetzt.
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Wenn Sie Ausflüge in Südmähren planen, lassen Sie Ihre Sorgen und Ihr 
Auto zu Hause – www.idsjmk.cz wird Sie mitnehmen!
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Při výletování po jižní Moravě nechte starosti a auto doma 
- sveze vás www.idsjmk.cz
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