
Děti naše hry a soutěže baví. Dětský koutek je ideálním místem pro ně. Nebudou 
se nudit a navíc o ně bude dobře postaráno. Velmi se nám osvědčuje při svatbách 
či větších eventech. Stolní hry, veselé programy, 
malování na obličej, výtvarná dílna, soutěže, 
modelování balonků, trampolína a další atrakce, vše 
jen pro vaše děti přizpůsobené jejich věku. V koutku 
je vždy přítomen odborný dozor, případně také 
animátor, klaun nebo kouzelník.

DětSký koutek

DětSký DeN

PaPoušci

DětSká Party
Překvapte své milované dítě originálním dárkem k narozeninám. uspořádejte mu dětskou party nebo 
tematickou oslavu. Čeká vás spousta překvapení, zábavy a soutěží. oslava může probíhat u vás doma 
(nebojte, o úklid se postaráme) nebo vám zajistíme vhodné prostory přesně dle vašich požadavků. 

Nechte na nás také výzdobu interiéru, občerstvení 
pro děti i dospělé včetně netradiční dortu (dětské 
dobrůtky dle zásad zdravé výživy, nealko koktejly), 
dětské hry (stolní, skupinové i venkovní), soutěže, 
mini diskotéka, kouzelník, klaun, balónkové 
překvapení, bublifuky, tvořivé dílničky, modelování 
balonků, malování na obličej, trampolína, divadélko  
a jiné dle vašich představ.

Jedinečné a originální vystoupení plné humoru a nových informací, které v Čr nemá obdoby. cvičení papoušci, kteří předvádí 
opravdu nevšední kousky. Navíc se dozvíte zajímavosti ze života papoušků a zemí, ze kterých pocházejí.  také o tom, jak se mají 
správně chovat a cvičit. Show trvá cca 30-40min.

chcete připravit dětem nezapomenutelný dětský den? Naše nabídka je komplexní 
a dětmi velice vítaná. Pro rozvoj dětí je důležitá hra a zejména pak hra v kolektivu. 
Připravíme pro vás dětský den podle vašich představ jak pro malé tak pro velké děti. 
Často jsme osloveni s poptávkou na akci pro různé věkové kategorie. i to je pro nás 
maličkost a nikdo se nebude nudit. Vaše děti si 
náramně užijí svůj den v našich rukách. Vyřádění 
v bublinách, olympijské hry, opičí dráhy, dobové 
hry, kreativní dílny, divadelní představení. každé 
dítě si může odnést kromě zážitku také výrobek 
vlastní tvorby.
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