
Zdravím Vás vážení přátelé Ternu, 

Doufáme, že jste zvládli tuto těžkou dobu a těšíme se na setkání s vámi     . Tern žije a je připraven 

Vám pomoci s občerstvením pracovníků a pracovních vztahů. Chápeme dobře že ještě není čas na 

divokou oslavu toho, že je vše za námi. Přesto věříme, že se pomalu, blížíme do lepších časů. 

Pokud budete chtít zahnat chmury home office a projasnit oko a mysl nějakou bezpečnou aktivitou 

v přírodě, máme pro vás pár bezpečných tipů, které navíc nejsou ani finančně náročné. 

( Jinak je naše nabídka samozřejmě stále stejně široká a od týmových her, přes rodinné a programy a 

kulturní akce jsme zajistit vše jako vždy      .) 

 

Adventure a detektivky, 

Jde o dobrodružné programy na bázi geocachingu, šifrování a 

detektivních či dobrodružných survival příběhů. Odehrávají se 

nejen v přírodě, ale také ve městě, nebo jako pátrání na oblasti 

cca. 30 km trasách v autech. Funguje to tak, že malé týmy operují 

na zajímavých místech, ať už se jedná o památkové objekty, 

architektonické či přírodní zajímavosti nebo přírodní scenérie. Týmy 

mohou navzájem na dálku spolupracovat. Můžete s námi třeba zažít 

Výpravu zlatokopů, Výsadek Komandos, pátrání po zlatém pokladu z II. Světové 

války ale třeba se jen pobavit při vzpomínce na Frantu Kocourka a … 

Vyrazte s námi na vodu 

Ideální program na vyčištění hlavy v přírodě, na kánoi nebo raftu jste automaticky 

v bezpečné vzdálenosti, pokud se něco nezvrhne… A večer u táboráku pod hvězdami 

také není k zahození… 

Vyrazte s námi na kolo 

Cyklistické výlety v zajímavých lokalitách, například Lednicko - Valtický 

areál, Litovelské Pomoraví a nebo Jižní Čechy. Vždy máme připraveno 

několik různých tras, které se od sebe odlišují fyzickou náročností a je 

možné celou akci pojmout jako orientační jízdu na kole, nebo výlet spojit 

s pátráním po nějaké místní záhadě… Pro kolegy, kteří by se na kole 

trápili, je možné zajistit elektrokola a samozřejmostí je i pohotovostní 

servisní vozidlo, které zajištuje hladký průběh akce. 

 

S pozdravem, 

Karel Šotola 

Jednatel společnosti 
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