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Plachetnice
Před sebou máte dřevěné kormidlo, jako součást plachetnice.V blízkosti je podstavec 

s kompasem, který ukazuje směr pohybu. Cílem hráčů je po absolvování několika 
správných kurzů získat nápovědu.



Tajemný kufr

Najdete zvláštní kufr, ve kterém se ozývá 
neznámý zvuk a něco se uvnitř kufru hýbe. Musíte tu věc zachránit, pospěšte si!



Dračí kameny

• Čtyři kameny různé velikosti a každý má své místo. Poté, co všechny naleznete a 
dáte na správné místo, zámek se otevírá. 



Šachovnicový vrah

Hráči musí zahrát správný tah, aby se zámek otevřel.



Elektrické vedení

Hráči mají za úkol provléct kovový prsten od začátku až do konce. Po úspěšném 
absolvování se otevře zámek. V případě, že se hráči dotknou kovové trubky, začínají 

hrát od začátku..



Černý trezor

Pro vyřešení úkolu a získání nápovědy (diamantu, ..) hráči musí zadat správný kód na 
klávesnici.



Záhada starého 
výčepu
V této hře se používá pět dřevěných
půlitrů a pípa. Ke splnění úkolu
musí hráč zarovnat půllitry ve
správném pořadí a zatáhnout za 
páku nahoře. Poté se otevře zámek.

.



Zachraň svět
Hráči mají za úkol dát do bomby správné postavení zkumavek, tím se bomba odjistí. 



REFERENCE
• Česká spořitelna

• Axa pojišťovna

• Siemens

• Elektrolux

• Alza.cz

• Recutech

• E.ON

• Avast

• Plzeňský Prazdroj

• Heureka

• ProjectSoft

• Henkel

• Servisbal

• Golf resort Kunětická hora

• Apotex

• Hotel Jezerka

• Fincentrum

• Škoda Auto

• Finep

• Procter & Gamble

• Seznam.cz

• ABB

• Hotel Omnia

• Marius Pedersen

• Foxconn

• Aquapalace Čestlice

• Barclays

• Komerční banka

• Terra

• Modrá pyramida

• Heineken

• Window holding

• Clarion Hotel

• T-Mobile

• 2 VV

• BOSCH

• ING

• Telefonika O2

• Oftex klinika

• Centropol energy

• Partners

• Hotel Fabrika

• Česká společnost mladých oftalmologů
• a další …



Tešíme se na spolupráci
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