
ZIMA

2018/2019



Realizujeme teambuildingové, vzdělávací, zábavné, sportovní a

adrenalinové programy, zorganizujeme Vaše firemní večírky,

party či catering. Akci zajistíme kompletně „na klíč“ nebo

dodáme dílčí služby dle požadavků.

Naše silné stránky

Specialista na outdoor programy

Kreativní a tvůrčí řešení, pestrá skladba aktivit

Zkušený tým

Flexibilita a krizové řízení

Individuální přístup

Vlastní zázemí

Až 6 000 

účastníků 

ročně

Více než

3 500 

realizovaných 

akcí 

20 let

na trhu

YELLOW POINT SPOL. S R. O. 



KOMPLETNÍ NABÍDKA EVENTŮ

Zážitkové 

vzdělávání

Týmový koučink

Consulting

AC a DC

Nadstandardní 

péče

Exkluzivní zážitky

Spolupráce

Sdílené zážitky

Motivační příběhy

Lektorský servis

Zábava

Příjemné zážitky

Relaxace

Sport a adrenalin

Komplexní služby

Ověřené lokality

Catering

Poradenství

A další…

Family time

Dětský den

Interní 

komunikace

Odpovědná firma
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Nabídka 

programů na
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/firemni-akce

http://www.ypoint.cz/firemni-akce


OBECNÉ INFORMACE

Představujeme Vám to nej z našeho portfolia

programů i jednotlivých TOP zimních aktivit.

Akci poskládáme Vám na míru.

Uděláme vše pro to, abyste se na sněhu cítili jako

doma, jako se cítíme my.

Osvědčené zimní lokality: Špindlerův Mlýn a okolí

Dále oblíbené Jánské Lázně, Harrachov, Jeseníky, Pec

pod Sněžkou, Lipno nad Vltavou, Ještěd, Beskydy aj.

Speciální TIP: Rakouské Alpy



NOVÁ DOBA LEDOVÁ Novinka 2019

Země prošla během své historie řadou proměn. Z oblastí pokrytých

nekonečnými ledovci se staly suché pouště, z pouští mořská dna a

z mořských hlubin velehory.

A jednou se na celé Zemi znovu citelně ochladilo. Teplota poklesla, déšť

nahradil sníh a ledovce opět sestoupily do nížin. Začaly nové doby ledové.

Mírné a teplejší evropské klima vystřídaly drsné životní podmínky. Slabé

kusy se přestěhovali na jih. Ti ostatní a silní zůstali, a hrdě bojují s drsnými

podmínkami. Doba ledová je doba ledová.

Organizace

Program provází hravá legenda včetně úvodní scénky

Účastníci rozdělení do týmů soupeří o nejlepší výsledky

Připraveny jsou různorodé a zábavné zimní soutěže a úkoly

Těšit se můžete na lov mamuta, sněžnice, sněhovou bitvu, lidské psí

spřežení a spoustu dalších zážitků přizpůsobených na míru Vaší skupině

Program doporučujeme zakončit u ohně s opékáním nebo oblíbeným

„porcováním mamuta“ – rozdílením odměn vítězům i poraženým



SKIALP TEAMBUILDING 

& ZIMNÍ HŘEBENOVÉ TŮRY

Zažijte jedinečnou zimní krásu českých hor a objevte tu pravou

svobodu pohybu, kterou nabízí výprava na skialpinistických lyžích.

Sdílejte s týmem silné a opravdové zážitky.

Organizace programu

Jedno či dvoudenní program

Přespání na horské boudě (např. klinovka.cz)

Pozn. Délka a náročnost trasy je zvolena s ohledem

na složení skupiny, doprovod zajišťují zkušení instruktoři.

Zapůjčení vybavení (lyže a boty značky Hagan)

Základní instruktáž a nácvik skialpinismu

Lavinový workshop

Produkční a organizační zajištění, transporty…

Sjezdy volným terénem (dle dovedností skupiny a podmínek)

Doprovodný program po trase nebo na chatě

A další…

Pozn.: program je ideální pro skupinu do 15 osob (pro více osob

jsou možné varianty).

Novinka 2019

http://klinovka.cz/


Foto inspirace
SKIALP TEAMBUILDING 

& ZIMNÍ HŘEBENOVÉ TŮRY



STAVBA SANÍ

ANEB KOKOSY NA SNĚHU Novinka 2019

V oblastech sněhu a ledu, ještě před příchodem lyží, speciálních sněžných

skútrů a pásových vozidel, byly saně jediným ale často až geniálně

jednoduchým prostředkem pro dopravu nákladu i lidí.

Až postupně se ze sjíždění kopců stala zábava pro dospělé návštěvníky hor,

ze saní se staly sáňky, boby, skiboby...

Organizace

Jedinečný zimní kreativní program, v němž týmy staví vlastní provozu

schopné saně

Každý tým má k dispozici přidělený materiál

Součástí programu jsou speciální týmové úkoly a soutěže

Skvělý program podporující týmovou spolupráci a komunikaci

Možnost rozšíření o další cíle týmového rozvoje a vzdělávání

Akce vrcholí napínavým závodem na vyrobených vozítkách, jehož

součástí je hned několik disciplín



ZÁŽITKOVÁ VEČEŘE NA HŘEBENECH

A DOLŮ NA SANÍCH

Vyrazte s kolegy na příjemný výlet spojený s

lahodnou večeří a následným nočním

sjezdem na saních po osvětlené sáňkařské

dráze nebo s čelovkami na hlavě.

Cestou tam můžete vyrazit na sněžnicích,

skialpech, pěšky rolbou nebo autobusem.

Nabízí se také varianta s výjezdem lanovkou.

A kam Vás pozveme na večeři?

Erlebachova bouda

Moravská bouda

Brádlerovy boudy

Restaurace Medvědín nebo Na Pláni

TIP: Zpestřete si cestu do restaurace nebo

následný sjezd na saních týmovými úkoly a

máte o zábavu postaráno.

Osvědčené 

programy



V dávných dobách, kdy se v horách ještě střídalo jaro s létem a podzim se

zimou, a hrabě Harrach pravidelně objížděl své panství, měli zdejší lidé

těžkou obživu. Aby si přilepšili, pašovali z nedalekého Polska různé zboží,

kterého se tu nedostávalo. Často museli pašunk ukrýt, to když je

pronásledovali četníci, a ne vždy se jim ho podařilo znovu nalézt.

Organizace

Úkolem týmů je objevit skrýše a dopravit jejich obsah průběžně na

místa jeho určení

Atraktivní a zábavný pašerácký program Vás přenese do zimní krajiny

plné pohádkových výhledů, pašeráckých skrýší i soubojů s financi

Putování krajinou a plnění připravených úkolů

Směna zboží s usedlíky

Boj s financi o paš

Délka trasy i finální skladba úkolů je přizpůsobena přáním klienta a 

velikosti/možnostem skupiny

TIP: Pašunk může obsahovat dárečky účastníkům v podobě sladké

medoviny, čokolády či užitečnou zimní výbavu dle přání klienta.

Osvědčené 

programy
PAŠERÁCKÁ STEZKA



Polárník Ernest Shackleton se poprvé pokusil dobýt jižní pól coby člen

expedice Roberta Scotta již v roce 1901, avšak neúspěšně. Vzápětí plánoval

další expedici, ale v prosinci 1911 jej předběhl slavný Ronald Amundsen.

Shackletonovi nezbývá, než upřít svou pozornost k novému cíli. Vyráží do

tehdejšího Rakouska-Uherska, aby se od místních horalů přiučil práci se

speciálními saněmi, pomocí nichž se přesouvají po nehostinné krajině řídce

osídlených hor. Taková dovednosti by využil při dalších výpravách, a proto

bez váhání vyráží se svými parťáky do srdce Evropy, o němž zatím slyšel jen

z vyprávění.

Organizace programu

Týmy putují po připravené trase po stopách expedice

Průvodcem v pátrání je deník z pera cestovatele Shackletona

Na trase jsou připraveny týmové úkoly i speciální překážky vyžadující

zvláštní důvtip a dovednosti

Těšit se můžete na čtení z hvězdné mapy, šifrované zprávy, horské

značky a další

V závěru úspěšného putování objevují účastníci zprávu, kterou v našich

končinách expedice zanechala včetně odměny pro účastníky

Osvědčené 

programy
PO STOPÁCH POLÁRNÍKA SHACLETONA



Nezapomenutelná jízda na 3 km dlouhé sáňkařské dráze ve Špindlerově

Mlýně s převýšením téměř 400 metrů, spojená se zábavnými týmovými

soutěžemi na sněhu se saněmi i bez nich. Skvělý program ve dne i v noci,

využijete-li večerní jízdy na osvětlené dráze.

Start u Erlebachovy boudy (1150 m n.m.), dovezeme Vás autobusem.

Cíl na Dívčích lávkách (780 m n.m.)

Soutěžní aktivity jsou rozmístěny na trase, výběr po domluvě s klientem

V cíli Vás zahřeje teplý svařák, nealko či alkoholické nápoje, případně

občerstvení připravené speciálně pro Vás

U startu dráhy lze využít zimní aktivity na sjezdovce tri-ski či snowbike,

dále jízdu na tzv. fat bike nebo psí spřežení

TIP: Po sjezdu dráhy pokračujte na afterparty do Adventure parku s obří

houpačkou, nebo si dejte opakovanou jízdu na saních.

Osvědčené 

programy
SÁŇKAŘSKÁ SHOW



Mini kurz přežití – jak se ohřát či rozdělat oheň, kde nalézt přístřešek, kde

se utábořit nebo jak se orientovat v zasněžené krajině.

Lavinové vyhledávání – praktický workshop s horským vůdcem, který

Vás naučí práci s lavinovým vyhledávačem a sondou.

První pomoc

Příprava na zimní bivak – jak si postavit provizorní přístřešek a ukrýt se

tak před nepřízní zimního a mrazivého počasí.

Pohyb v zasněžené krajině – sněžnice jako skvělý nástroj jak překonat

krajinu zasypanou čerstvým sněhem.

A další…

Osvědčené 

programy

PŘEŽITÍ V HORÁCH

DEN S HORSKOU SLUŽBOU / ZIMNÍ VÝCVIK



Výuka alpského a běžeckého lyžování, snowboardingu a skialpinismu

vedená profesionálními instruktory

Půjčovna SKI/SNB a SKIALP vybavení – lyže, boty, hole, helmy pro

každého dle potřeby.

Testcentrum – lyže nejnovějších modelů připravené jen pro Vás přímo na

svahu. Asistence instruktorů, vyvezení lyží a zázemí až na svah

s nepřetržitou možností výměny lyží (dle možností zvolené lokality).

Videocoaching – jedna z nejefektivnějších metod výuky, instruktor natáčí

klienta přímo na svahu s následným rozborem a tipy na zlepšení.

Výlety – krátké půldenní a celodenní výlěty na skialpech, běžkách či

sněžnicích. Vícedenní přechody hor s ubytováním na chatách.

Závody „all inclusive“ – zahrnuje slalomové tyče, elektronická časomíra,

startovní čísla s Vaším logem, vymezení tratě, startovací stan, ceny pro

vítěze aj. nebo „fun varianta“ se stopkami a kužely dle možností svahu.

Večerní programy na hotelu – představení kolekce lyží, škola servisu

a mazání lyží – praktické ukázky, přednášky o nových trendech, pohyb v

horách a laviny aj.

Zajištění skipasů, převozy na svah, občerstvení…

Závody

Testcentrum

SKI | SNB | SKIALP | X-COUNTRY

ŠKOLA A PŮJČOVNA



Mise Stachelberg je program plný akce a silných zážitků. Pátrejte s námi po

tajemství artefaktů uložených za dob II. světové války. Součástí programu je

prohlídka fantastického vojenského objektu Stachelberg s odborným

výkladem profesionálního průvodce. Čeká Vás opravdu jedinečný zážitek.

Během akce mohou účastníci absolvovat a zažít

Přesun vrtulníkem (v případě nepříznivého počasí terénními vozy)

Jízda na čtyřkolkách nebo sněžných skútrech

Práce s vysílačkami, mapou, buzolou (popř. GPS)

Slaňování do podzemí

Pátrání s lavinovým vyhledávačem – piepsem

Průzkum temného podzemí pomocí UV lampy

Doplňkové týmové úkoly a překážky

Lahodné občerstvení na zemi i pod zemí

TIP: Program v podzemí může být připraven

formou EXIT GAME. Čas běží, Vaším úkolem je

dostat se ven.

Osvědčené 

VIP programy
MISE STACHELBERG



Nebaví Vás krátké české sjezdovky a nekonečné fronty na lanovku?

Vezmeme Váš tým do Alp. Nejen Rakouské Alpy nabízejí nespočet

středisek, tisíce kilometrů širokých sjezdovek a spoustu dalších možností

vyžití.

V rámci výjezdu zajistíme kompletní servis

Dopravu

Ubytování a stravování

Skipasy, půjčovnu vybavení, testcentrum a lyžařskou výuku

Doprovodný program pro nelyžaře, večerní zábavu

Blok týmových soutěží na sněhu a další služby dle přání

TIP na lokalitu: Korutany a Millstätter See

Do 20 minut jízdy se nacházejí střediska Bad Kleinkirchheim, Goldeck, 

Mölltaler Gletscher, Katschberg, Innerkrems nebo Ankogel.

Na jeden skipas více než 1 031 km sjezdovek a mnoho 

„apres ski“ barů ☺

Osvědčené 

VIP programy
NA LYŽE DO ALP



Psí spřežení – po úvodní instruktáži

od profesionálních musherů se

projedete na po připravené trase.

Sněžné skútry – projížďky se

zkušeným řidičem zasněženou

krajinou patří ke skutečným zážitkům.

A vyzkoušíte i řízení!

TIP: Skijöring – jízda na lyžích za

sněžným skútrem, výzva vhodná pro

zdatnější lyžaře.

Čtyřkolky – projížďky po zasněženém

Špindlerově Mlýně nebo jiné vhodné

trase. Čtyřkolky jsou dvoumístné,

řidič musí mít oprávnění skupiny „B“.

Jízdy rolbou – pojďte brázdit

sjezdovku nebo se stylově dopravit

na horskou chatu.

TOP ZIMNÍ AKTIVITY I.



Tri-ski – speciální vozítko se třemi

lyžemi, po chvilkce tréninku zvládne

každý.

Snowbike – zimní „kolo“ s lyžemi

místo kol.

Snowfox – bicykl upravený pro jízdu

na sněhu – s pásem na zadním kole.

TIP: sněhová vozítka doporučujeme

realizovat na sjezdovce s vývozem

lanovkou nebo vlekem.

Fatbike – speciální zimní kolo. Extra

široké pneumatiky vás na žádném

typu sněhu nenechají na holičkách.

Snowtubing – jízda na nafukovacích

duších ve speciálním sněhovém

tobogánu.

Snowkiting – „zalétejte“ si za drakem

na lyžích či snowboardu. Ideální

půl/celodenní program.

TOP ZIMNÍ AKTIVITY II.



Lety vrtulníkem – exkluzivní zážitek s netradičním

pohledem na zasněžené vrcholky Krkonoš jen pro Vás.

Lezení v ledu – lezení s mačkami a cepínem na

přírodním ledopádu v Labském dole nebo na vybrané

ledové stěně.

TIP: Ledosochání – skutečně zimní týmový zážitek, ideální

jako aprés-ski happening zakončený slavnostní vernisáží

s horkou medovinou či svařákem, zajímavý týmový úkol i

atraktivní volná zábava pro účastníky večírku. Tím vším a

mnohem víc může být ledové sochání.

TOP ZIMNÍ AKTIVITY III.



TOP ZIMNÍ AKTIVITY IV. Týmové

soutěže a hry



TIP Aprés-ski party: Hledáte netradiční party

po lyžování? Přijďte do magicky

nasvíceného Adventure parku. Opečte si

buřty na ohni či steaky na grilu, napijte se

svařáku, piva nebo něčeho ostřejšího. K

tomu příjemná hudba a hlavně extra dávka

adrenalinu na houpačce.

Adventure park – adrenalinové atrakce centrum Špindlerův Mlýn

Obří houpačka – stav beztíže a opojné přetížení ve výšce 18 metrů.

Vertikální síť – 13 metrů vysoká síť k překonání

Jákobův žebřík – obří žebřík, jehož stupně jsou vzdálenécca 2m.

Přehrada Labská – historicky unikátní dílo při vjezdu do Špindlerova

Mlýna

Přemostění – 125m dlouhá jízda na laně podél přehradní hráze ve

výšce 25 m nad zemí.

Slaňování – slaňování 35 m vysoké přehradní hráze.

Další aktivity v lokalitě po domluvě

Specialita

Špindlerův Mlýn

KDYŽ NENÍ SNÍH, 

NEBO SI OD NĚJ CHCETE ODPOČINOUT!



V rámci programu zajistíme uvítací karty pro účastníky, pozvánku v elektronické

podobě, programové týmové karty a mapy, diplomy a ceny pro vítěze, občerstvení a

další.

Po dobu trvání programu doporučujeme přítomnost fotografa nebo/a

kameramana, který akci zdokumentuje a foto/video poskytne k dalšímu použití.

Součástí akce může být slideshow fotografií.

Aktivity zajišťuje dle potřeby jeden či více profesionálních instruktorů. Využíváme

pravidelně kontrolovaný certifikovaný materiál. Pro provoz nabízených aktivit je naše

firma pojištěna na škody způsobené třetím osobám. Nabízíme dále sjednání

jednorázového úrazového připojištění účastníků akce.

Zajistíme dle dohody tematické dárky. Např. Krkonošskou medovinu,

multifunkční šátky s logem firmy, čelovky, trekové hůlky, lékárničku aj.
Dárky pro 

účastníky

Zabezpečení 

a připojištění

Kompletní 

produkční 

zajištění

Foto/video
a 

slideshow

DALŠÍ SLUŽBY



Mob: +420 604 505 288

Web: www.yellow-point.cz/firemni-akce

Mail: info@ypoint.cz

http://www.yellow-point.cz/firemni-akce
mailto:info@ypoint.cz

