
ekofarma  KOZODOJ z.s.  

Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17   

Pozvánka na „Karlovarské  bioslavnosti  na 
Kozodoji“ dne 18. 5. 2019 

 

Kozodoj z.s. pořádají 12. ročník jednodenní environmentální a vzdělávací akce – Karlovarských 

bioslavností na Kozodoji. Chceme během sobotního dne veřejnosti představit tradiční, historická 

a lidová řemesla, regionální či bioprodukty a zajímavá netradiční vystoupení. Nabídnout ukázky 

o přírodě a zvířatech. Návštěvníky chceme co nejvíce zapojit do dění, aby si mohli mnohé 

předváděné sami vyzkoušet a prožít. 

Charakter bioslavností: 

 Bioslavnosti se již tradičně konají na ohraničené upravené travnaté ploše o rozloze zhruba 

2,5 ha v malebném prostředí farmy Kozodoj, která se rozkládá kolem říčky Rolavy v těsném 

sousedství K. Varů, viz www.kozodoj.cz. 

 Jsou jednodenní, začátek pro veřejnost v 10,00 h — konec 18,00 h. 

 Ve středu pastviny v hlavní aréně probíhá centrální program komentovaný moderátorem, 

kolem jsou všechny další aktivity. 

 Cílem bioslavností je ukázat lidem opomíjená a zapomenutá původní řemesla, dovednosti 

šikovných rukou, dát návštěvníkům možnost uvědomit si propojenost městského života 

s životním prostředím a nutnost ochrany přírody i mezilidské spolupráce. 

 Chceme nabídnout návštěvníkům prodej kvalitního, originálního a netradičního řemeslného 

zboží, potravin v bio kvalitě a regionálních potravin. 

 Nabídneme lidem mnoho aktivit pro děti – svezení na koních, pohádku, zajímavé hry 

a soutěže. 

 Součástí slavností je samozřejmě dobré občerstvení, klasické i alternativní, různé dobroty 

a dobré pití. 

 

Očekávaná  návštěvnost, pokud se vydaří počasí je v řádu několika tisíc lidí. Jsme na 

Karlovarsku jediní s takovouto naučně-zábavnou  aktivitou, proto po zkušenostech s minulými 

ročníky, předpokládáme opět velký zájem ze strany návštěvníků o nákupy, vyzkoušení si vlastní 

zručnosti, poznání života v přírodě a kolem zvířat i seznámení se s netradičními řemesly. 

Návštěvníci bioslavností neprocházejí areál jen krátký čas, jako na jarmarku, nýbrž pobudou 

delší část dne, aby mohli shlédnout celý program. 

Letošní rok nám opět bude naším mediálním partnerem Český rozhlas Plzeň. 

 

 

Nabízíme Vám účast, prodej, předvedení vašich dovedností a produktů. 

 

 

 

 

 

http://www.kozodoj.cz/


Podmínky účasti 

 Účastníci si zajišťují vlastní dopravu. 

 Příjezd účastníků je možný den předem, nebo přímo v sobotu ráno nejpozději do 9:00. 

Po začátku akce již není možné pouštět do areálu dopravu. 

 Zvířata pro vystoupení musí mít platné očkování, přejímka zvířat bude přímo na místě mezi 

8:00 a 9:00 veterinárním lékařem. 

 Žádáme vlastní kulturně vypadající stánek (část stánků můžeme zapůjčit) a ochotu, pokud je 

to možné, předvádět řemeslo návštěvníkům, případně, je-li to vhodné, nechat si ozkoušet. 

 U biopotravin je třeba předložit certifikát a informovat spotřebitele o původu potravin 

 Dobové, stylové oblečeni je velmi vítané, není však nezbytnou podmínkou. 

 S ohledem na umístění slavností je problém s připojením k elektrické energii. Pokud to jen 

trochu jde, žádáme, abyste se bez energie obešly. Potřebujete-li připojení, je nutné se předem 

telefonicky domluvit. 

 Máte-li zájem, je možné připravit si krátké představení vašich produktů a aktivit, které 

moderátor vyhlásí. 

 

Vám vystavovatelům, prodejcům, účinkujícím a spoluorganizátorům nabízíme příjemné 

prostředí, možnost teplého jídla, hygienické zázemí. Pro vzdálenější účastníky je možnost přespání 

ve stanech, nebo na matracích v naší učebně.  

Rádi bychom sestavili program a náplň bioslavností v dobré kvalitě ke spokojenosti Vás i Vašich 

zákazníků. V případě nějakých nejasností nebo individuálních potřeb nám zavolejte a domluvíme se 

na nejlepším možném řešení. 

Přihlášení 

Závazné ohlášení Vaší účasti (viz přiložený formulář – přihláška) posílejte mailem na níže 

uvedenou adresu do 30.4.2019. Přihlášku Vám obratem potvrdíme. Rovněž se můžete 

objednat telefonicky. 

Kontakt 

Kozodoj z.s. 

Rolavská 538/56 

360 17 Karlovy Vary 

 

info@kozodoj.cz 

608 981 814 

 

 

Doufáme, že jsme Vás touto nabídkou zaujali a těšíme se na spolupráci. 

 

S pozdravem za spolek Kozodoj  

 

         Pavlína Štyndlová                                          

mailto:info@kozodoj.cz

