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Skupina se zabývá především interpretací 
tradiční hudby mexických MARIACHI. Při svých 
produkcích však nezřídka čerpá i z jiných 
hudebních žánrů jakými jsou například americké 
country, bluegrass či moravský folklor. 
 
Za svoji desetiletou působnost kapela 
vystupovala při nejrůznějších příležitostech jak v 
České republice, tak v zahraničí. Cena 
celovečerní  produkce  8.500,- Kč.   

Repertoár - především hard rock sedmdesátých 
let (Deep Purple, Jimi Hendrix, Carlos Santana, 
Uriah Heep, Jethro Tull, Cream), dále např. Ozzy, 
Gary Moore, Satriani, Mr. Big…… 
Pro účely tanečních zábav i Beatles, Mišíkovo 
ETC., Framus 5, Žlutý pes. Vlastní tvorbu 
zastupuje zatím 19 skladeb a písní. Od roku 1997 
skupina vystupuje v menších a středně velkých 
klubech, na tanečních zábavách, plesech a 
soukromých párty. www.tretizuby.com. Cena 
9.500,- Kč / 5 hod.. 

   MARIACHI ESPUELAS 

  TŘETÍ ZUBY 
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Boskovická skupina Trní vznikla v roce 1993. ♦ 
Hraje především country, folk a soudobou 
akustickou hudbu. ♦ Kromě převzatých skladeb 
těchto žánrů má skupina v repertoáru vlastní 
autorské skladby svých členů. ♦ Trní vydalo v 
roce 1994 MC nosiče Poklady a Wild West, v 
roce 1999 pak debutové album Pramen, které 
tvoří 14 vlastních skladeb. 
Trní pravidelně hraje na country bálech, 
koncertech, festivalech a na soukromých akcích. 
www.trni.info . Cena  od  6.500,- Kč za produkci. 
 

      TRNÍ 

   
       Q - STYL 
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Tříčlenná hudební skupina, hudba všech 
žánrů, pro všechny generace, cena od 1.200,- 
Kč/hod. 



      DJ RENDY 
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-hudební produkce (DJ’s)  
-pronájem karaoke 
-zajištění světelné a zvukové techniky 
-zajištění rozvozu na Vašich akcích 
Cena od 3.000,- Kč za celovečerní 
produkci 

ŠIPKY 

Nenáročný doplňkový program, který 
zpříjemní a oživí každou Vaši akci.  
Od 300,- Kč/hod. 

 



Mobilní Casino je hravá a inteligentní zábava na 
večírek, firemní akce, společenský raut či 
banket. 
Doplňkový, kultivovaný program podnikových i 
soukromých oslav. Krásná hra s atmosférou. 
Zařízení pro tradiční i netradiční hazardní hry 
Ruleta, Black Jack, Poker, Kostky, Gotes a 
další. Můžete prožít trochu hazardu a hráčské 
vášně, ovšem bez rizika, že přijdete o peníze. 
www.mobilnicasino.cz Cena od 6.000,- Kč 
 

    MOBILNÍ CASINO 

   BARMANSKÁ SHOW, DEGUSTACE KOŇAKŮ,     
   DOUTNÍKŮ 
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Skvělí barmani se zkušenostmi z různých 
soutěží Vám namíchají kubánské, mexické 
a brazilské koktejly a předvedou poutavou 
barmanskou show.  Cena od  2.500,- Kč 
Na přání Vám zajistíme i  odbornou 
ochutnávku koňaků a doutníků. 
 



VINAŘSTVÍ SONBERK 
Snoubením země a slunce na vinici Sonberk 
vzniká víno s vlastním rukopisem.  
Sonberk je jediným českým držitelem 
mezinárodního ocenění Regional Trophy za 
Nejlepší bílé suché víno střední a východní 
Evropy; uváděn ve Financial Times, New York 
Times a Wall Street Journal; Dodavatel 
restaurací oceněných hvězdou Michelin; 
Finalista Vinařství roku; Pravidelně v Salonu 
vín; Titul Prague Wine Trophy Nejlepší 
vinařství v letech 2012 a 2007. Aktuálně 
vinařství roku 2013. 
 

    OCHUTNÁVKA VÍN S VÝKLADEM 
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Zkušený sommelier Vám připraví program 
na míru a provede Vás celou ochutnávkou. 
Výklad je možný i v cizím jazyce. Cena 
výkladu od 2.000 Kč. 
 

www.sonberk.cz  
 
  



Vinné sklepy Valtice, a. s. 
patří mezi nejvýznamnější tradiční výrobce vín s 
deklarovaným původem. Svým charakterem, 
zaměřením a velikostí odpovídá společnost 
středně velkému výrobci francouzského typu 
Château a je současně největším pěstitelem 
révy vinné v ČR. Společnost se specializuje 
především na výrobu luxusních predikátních 
(přívlastkových) vín známých pod značkou 
CHÂTEAU VALTICE, přičemž tato vína patří již 
několik desítek let mezi nejlepší česká, ale i 
světová vína, o čemž svědčí časté úspěchy na 
národních i světových renomovaných výstavách. 
 

    OCHUTNÁVKA VÍN S VÝKLADEM 
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Zkušený sommelier Vám připraví program 
na míru a provede Vás celou ochutnávkou. 
Výklad je možný i v cizím jazyce. Cena 
300-500,- Kč na osobu (podle počtu osob). 
 

www.vsvaltice.cz  
 
  



. 
 

        ŠKOLA GENTLEMANŮ 
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Tradičním představitelem školy gentlemanů je 
Daiel Šmíd. Zkušený konzultant osobního stylu, 
stylista a vyjímečný lektor Vám na míru připraví 
večerní program. Pomůže Vám orientovat se ve 
stylech odívání, získáte doporučení, co si na 
sebe vzít a kdy. Sdělí vám také historii pánské 
módy, jak se měnila v průběhu času a proč. 
Nezapomene ani na různé úrovně odívání s 
ohledem na jednání, která vedete, kdo jste a s 
kým se nejčastěji setkáváte. Provede Vás 
labyrintem společenských vztahů na profesní i 
osobní úrovni. Nejžádanější témata večerů:  
•  škola vázání kravat a motýlků 
•  korektní chování a dobré mravy 
•  neverbální komunikace 
 
     Cena již od 4.000,- Kč 



. 
 

    GOLFOVÁ AKADEMIE 
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Využijte naše stylové zázemí a okuste pravého golfu. 
Tým zkušených trenérů Vás hravě provede golfovou 
abecedou. Vysvětlí základy a okoření je vtipnými 
milníky v jeho historii. Naučí Vás základům golfu. 
Uspořádají pro Vás soutěže (pro jednotlivce i skupiny).  
 
Vezmou Vás na mistrovské hřiště, kde si budete moci 
nespoutaně a opravdově vyzkoušet hru na 3-5 
golfových jamek.  
 
Žádná cvičná akademie, žádný “jakoby golf”. Budou 
pohodovými partnery začínajícím i zkušeným 
účastníkům . Délka programu může být 2-6 hodin. 
Cena již od 390 Kč/osoba 



. 
 

    

    BĚŽECKÁ LYŽAŘSKÁ AKADEMIE 
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Ve společnosti zkušených instruktorů se naučíte 
běžeckým základům i ostříleným trikům. Zahájíme 
se skleničkou teorií u krbu, vysvětlíme jak správně 
připravit svou výstroj a vezmeme Vás na kouzelnou 
projížďku po golfovém hřišti.  
 
Připravíme pro Vás dokonale strojově upravené 
trasy. Spolu s námi si pak vychutnáte nedotčenou 
přírodu  a nádhernévýhledůyz nejvyšších vrcholů 
Drahanské vrchoviny.  
 
Navíc připravíme více či méně tradiční soutěže, 
cyklocross na sněhu, nordic walking, stavění staveb 
ze sněhu, zimní golf, polární štafeta, bungee running 
a další...Cena dle rozsahu poptávky. 



 
 

    NOČNÍ GOLFOVÝ TURNAJ NA HŘIŠTI 

   NOČNÍ GOLFOVÉ SOUTĚŽE U KLUBOVNY 
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 Atraktivním vstupem do Vašeho večerního 
programu může být soutěž v puttování na 
cvičném greenu se světelnými míči. Pro 
zkušené golfisty můžeme tuto soutěž rozšířit o 
soutěž v krátké hře. Délka programu 30-60 
minut. Cena již od 500 Kč 

Netradičním a především nezapomenutelným 
zážitkem pro Vás a Vaše hosty bude noční golfový 
turnaj. Hřiště osvětlíme loučemi a technickým 
světlem. Zapůjčíme Vám hole a světelné míče pro 
noční  hru. Uspořádáme pro Vás soutěž týmů, kde 
vítězem bude už jen ten, kdo se zúčastní…Délka 
programu 1-3 hodiny. Cena 2000 Kč paušál + 300 
Kč/osoba 



 
 

   PRONÁJEM TENISOVÉHO KURTU 

   JÍZDA NA KONÍCH 
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Nezapomenutelný  a romantický zážitek jak pro 
začátečníky, tak pro zkušené jezdce. 
Zajistíme možnost výuky jízdy na koni se 
školeným  instruktorem v prostorách  jízdárny, 
vyjížďky do přírody  s doprovodem, popřípadě 
individuální program. Ceny již od 250,-Kč/hod. 

Můžete si zamluvit tenisový kurt , který je 
umístěn nedaleko našeho resortu, přímo v 
obci. Kurt je možné osvětlit i pro večerní hru a 
zapůjčit rakety i míče. Cena od 60 ,-Kč/hod..  



 
 

    ZAPŮJČENÍ HORSKÝCH KOL 

     SAUNA 
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Přímo v našem resortu jsou k 
dispozici kvalitní značková kola. 
Cena 40,- Kč/hod., 250,- Kč celý 
den, přilba  30,- Kč 

Nově vybudovaná sauna pro 8 osob je 
součástí našeho zázemí. 
Cena již od 100,-Kč/ 2hod.. Více informací, 
včetně rozpisu cen  naleznete na 
www.korenec-golf.cz 



 
 

    KURZY LÍČENÍ A DIAGNOSTIKA PLETI 

     CVIČENÍ 
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 Zajistíme pro Vás kurzy cvičení  vhodné 
pro všechny věkové kategorie, od 
relaxačního až po kondiční. Cena cvičitelky 
od 250,- Kč /hod., i pro větší skupiny  

MARY KAY  -  značková kosmetika 
 
Pod vedením zkušené lektorky proniknete do 
tajů profesionálního líčení…. 
Na přání Vám bude provedena diagnostika 
pleti. Kurz a diagnostika zdarma, platí se 
pouze za odebrané výrobky. 



 
 

                                       MASÁŽE 
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V ZÁZEMÍ RESORTU Vám nabízíme širokou škálu  profesionálních masáží: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název  masáže                                    cena                     cena při 10 klientech 
Klasické: 
Hlava,šíje                                               180,-                       150,-                     20min 
Hlava a šíje                                             230,-                       200,-                    30min 
Zad                                                         350,-                       320,-                    30-45min 
Zad s šíje                                                370,-                       350,-                    30-45min 
Horních končetin                                     320,-                       280,-                    45min 
Dolních končetin                                     320,-                       280,-                     45min 
Odborné:  
Reflexní                                                  350,-                        300,-                    45min 
Breussova                                              350,-                        300,-                    30min 
Donova                                                   350,-                        300,-                    20-30min 
Banková                                                 350,-                        300,-                    30-45min 
Bankový obklad                                      350,-                        300,-                    3x10min 
Lymfatická masáž ruční částečná          450,-                        400,-                     60min 
Lymfatická masáž ruční celková             850,-                        800,-                    až 120min 
 
                                                                                                                            pokračování 
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                                             MASÁŽE  
V ZÁZEMÍ RESORTU Vám nabízíme širokou škálu  profesionálních masáží 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název   masáže                                 cena                     cena při 10 klientech 
Wellness 
Medová masáž                                    600,-                       550,-                     60min 
Čokoládová masáž                              600,-                       550,-                     60min 
Lávové kameny částečná                    600,-                       550,-                     30-45min 
Lávové kameny celková                      600,-                       550,-                     60min 
Zábaly medové, čokoládové,              450,-                        400,-                     60min 
skořicové, rašelinové….  
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 Mobilní dětský koutek  

 
doplněný o zážitkové aktivity  

 
Můžete si v klidu užívat golfu, o Vaše děti bude postaráno na profesionální úrovni!!! 
 
Zajistíme veškerý program pro Vaše děti od klasického „hlídání“, až po profesionální program  na 
dětském karnevalu, dětském dni, loučení s prázdninami , ale i třeba samostatné divadelní 
představení pod vedením zkušených lektorů. 
 
V nabídce je malování na obličej, výtvarná dílna, hýbánky, dílna malého kuchtíka, hudební aktivity, 
dílna orientálního tance, tvoření z kůže, divadelní představení, kabaret  aj. ( po dohodě je možné 
domluvit tanec se psem, kouzelníka, aj.) 
 
 
Připravíme program dle Vašeho přání, pro velké akce i pro menší počet dětí. 
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                                             ZÁŽITKOVÝ KURZ – VÁZÁNÍ KVĚTIN 
 
V našem originálním pojetí je zážitkový kurz o kreativitě, posílení sebedůvěry, nových zkušenostech a 
vědomostech, spolupráci a tvořivém relaxu.  Je to neotřelá alternativa. Psychicky uvolňuje a pomáhá 
vytvářet dobré mezilidské vazby naprosto přirozeně. Vždyť co může být přirozenější než pracovat 
s přírodním materiálem.  
Z kurzu si kromě zkušeností, nových vědomostí a květinového zážitku odnesete také vlastnoručně 
vytvořené květinové aranžmá či kytici. Kurz vede zkušená floristka, která vám bude radou (v případě 
potřeby i rukou) vždy nápomocná. A podělí se s vámi i o pár praktických floristických rad, které se vám 
budou nejednou hodit J 
A mimochodem, i muži skrývají netušené kreativní talenty ;-) 
Cena za kurz od 10 osob/od 500 Kč za 3 hodiny. 
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                                                                MOBILNÍ FYZIOTERAPIE 
Nabídka služeb:  
- OŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM: dle konzultace, použití cílených technik fyzioterapeuta pro 
ošetření svalově-kosterního aparátu s cílem zlepšit pocit z vlastního těla sportovce i jako příprava 
před tejpováním.  
- KINEZIO-TAPING: speciální aplikace na svaly a klouby, zabezpečí pocit komfortu při hře.  
- MASÁŽE: dle výběru klienta, úleva od napětí svalů, efektivní regenerace a relaxace.  
Všechny uvedené techniky lze využít před, během nebo po turnaji.  
Předpokládaná varianta poskytnutí služby:  
- Stan 3*3 nebo 6*3 metrů, dvě lehátka, 1-2 fyzioterapeuti  
- Cena celkem 5-9 tis. Kč │1 den  
 
Zahrnuje poskytování všech tří uvedených služeb po 1 celý den golfového turnaje zdarma pro 
všechny zúčastněné nebo nějak definované sportovce (dle uvážení pořadatele). V ceně je 
zahrnuta doprava a ostatní náklady.  
Dle počtu sportovců a požadavků na poskytnutí služby lze stany rozšířit až na 12*3 metry s 6 
lehátky a až 8 fyzioterapeuty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                        
 

NORDIC WALKING S JANKEM VAJČNEREM 
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Proč Nordic Walking a Golf 
Nordic Walking je vhodný pro téměř všechny, bez rozdílu věku, 
kondice a individuálního cíle. Podle těchto parametrů je zvolené 
vhodné tempo, nácviky správné techniky chůze a 
metodika, vhodná cvičení s holemi - Nordic Fitness( kompenzační 
a korekční, balanční, koordinační, posilovací a protahovací, 
taneční prvky), běh s holemi - Nordic Fitness running a Nordic 
jogging. Nejdůležitější je však aktivní pravidelnost tréninků Nordic 
Walking. 
-vhodná forma kondiční aerobní přípravy pro golfisty 
- chůze jako hlavní fyzická aktivita v golfu 
- trénink koordinace horní versus dolní poloviny těla  
- posilování v rytmu pohybu  
- posilovaní základních svalových partií zapojených do golfového 
švihu(nohy, břicho, záda, paže) 
- korekce a kompenzace přetěžování jednostranného pohybu  
-  trénink koncentrace na techniku provedení pohybu 
Ceny dohodou 
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JANEK VAJČNER 
  ·         nejúspěšnější český  reprezentant v 
Nordic Walking/Severské chůzi 
·         průkopník sportovního Power Nordic 
Walking, instruktor  a  propagátor (od r.2008) 
·         první český několikanásobný medailista 
z mistrovství Evropy ( 2016, 2017 ) 
·         absolutní mistr Evropy ve variantě cross 
- country ( 2016 ) 
·         úspěšná reprezentace na mnoha 
mezinárodních mistrovstvích, závodech a 
akcích 
·         zdolávání netradičních vzdáleností a 
profilů tratí 
·         jediný český rekordman na 5km, 10km,
1/2 a maraton, ultra 
·         držitel SVĚTOVÉHO REKORDU na 12 
hodin = 97,344 km ( 2017 ) 
·         první a jediný Čech ve světových 
historických tabulkách ( 2016, 2017 ) 
·         benefice, podpora rozvoje Nordic 
Walking a cestovního ruchu, mezinárodní 
spolupráce, programy pro veřejnost, besedy, 
workshopy, tréninkové kempy, teambulding a 
doprovodné aktivity na  akcích 
 

viz: www.moravianwalking.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


