
Teambuilding na Kozodoji

Stresové situace a kupící se problémy k řešení – to je 
každodenní praxe většiny teamů v dnešním business-
orientovaném světě. Aby pracovní skupiny dokázaly držet 
při sobě a efektivně řešily přicházející výzvy, je nutná 
důvěra, respekt i pochopení mezi jednotlivými členy. 

Na naší ekologické farmě vám nevšední formou stmelíme 
pracovní kolektiv. Prožijete společně netradiční program, 
který si můžete libovolně sestavit z pestré nabídky. 
Například poznáte harmonii a přirozený leadership 
koňského stáda, vyzkoušíte si práci s tažným koněm nebo 
si připravíte si vlastní pečivo v peci dle technologie našich 
předků. Výklad můžeme zajistit česky i anglicky.

Řekni mi, já zapomenu. Ukaž mi, já si zapamatuji.  
Nech mě to zkusit, a já pochopím. čínské přísloví

w w w. k ozo d o j . c z
i n fo @ k ozo d o j . c z
tel.: 608 981 814



Interaktivní prohlídka zvířecích rodin 
Provedeme Vás zvířenou naší farmy, kterou si pohladíte 
a nakrmíte. Formou veselých otázek a komentářů se 
seznámíte s názvoslovím celých zvířecích rodin, jaké mají 
mezi sebou sociální a čím se vyznačuje jejich chování. 
Povíme si proč se říká vepřové, hovězí a skopové maso, 
jestli snáší slepice vejce denně, kolik nadojí mléka koza 
nebo kráva a jak velké množství vyrobíte z jednoho litru 
mléka sýra či másla. Dozvíte se mnoho zajímavosti ze 
světa zvířat. 

Uvidíte ovce, kozy, lamy, krávy, koně, osli, prasata a 
mnoho druhů drůbeže.

Prohlídka trvání je cca 60 minut.

Práce kočího se zápřeží
Prakticky Vám ukážeme, jak pozitivně a blahodárně 
působí spolehlivý pracovní kůň na lidskou mysl 
a psychiku. Zprostředkujeme Vám pocit kočího a 
vyzkoušíte si vedení tažného koně na opratích se 
zapřaženou kládou pomocí slovních povelů „hot“ a 
„čehý“. 

Zahrajete si simulační hru kdy utvoříte dvojice (kočí a 
kůň) a ukážeme Vám princip na kterém spolupracuje kůň 
s člověkem. Je to simulace o spolupráci mezi pracovními 
partnery. Sestavené dvojice budou překonávat dráhu 
pouze za pomoci neverbální komunikace. Tato simulační 
hra posiluje důvěru ve vedení, zvyšuje zodpovědnost a 
schopnost se rychle rozhodovat.

Doba trvání je cca 60 minut.

Nabídka aktivit



Simulační hra o respektu a důvěře  
 a jak je v kolektivu vyvážit
Převedeme Vám ukázku neverbální komunikace člověka 
a koně ve volnosti v ohraničeném prostoru jízdárny.

Pochopíte signály, jež každý člověk neustále vysílá 
svému okolí. Naučíte se je číst u druhých a ovládat u 
sebe.

Respekt není o síle, což dokazuje 70 kg lidské váhy proti 
600 kg koňského těla, ochotně přijímajícího vyrovnané 
a trpělivé pokyny člověka. Důvěra není o ústupcích. 
Důvěra druhých spočívá ve schopnosti řešit přicházející 
situace a postarat se o pracovní partnery (zde o koně, 
v práci o team, v životě o děti) ke spokojenosti a bezpečí 
všech zúčastněných. 

Po ukázce si budete moci vyzkoušet tyto dovednosti s 
proškoleným koněm a následně i simulačně v lidském 
kolektivu mezi sebou.

Doba trvání je cca 60 minut.



Předení a plstění z ovčí vlny
Jemná motorika našich prstů při kontaktu s ovčí vlnou 
je uklidňující pro mysl a přispívá k relaxaci i koncentraci. 
Zkusíte si, ideálně ve dvojici, předení příze na přeslici, 
čímž si vyrobíte vlastní vlákno. Z obarvené a načesané 
ovčí vlny si technikou filcování (plstění) vytvoříte 
přívěšky, klíčenky a náušnice.

Navzdory očekávání mnohých tento program má v 
oblibě i pánská část kolektivu.

Doba trvání je cca 60 minut.

Výroba sýrů z kravského mléka
Ukážeme Vám výrobu čerstvých sýrů (například 
mozzarela a balkánský sýr) z nepasterizovaného 
mléka. Technologie výroby je přizpůsobena domácím 
kuchyňským podmínkám, aby účastníci si mohli 
jednoduché principy výroby sýru vyzkoušet i doma. 
Dozvíte se proč jsou čerstvé sýry zdravé a jak je 
uchovávat. Vyrobené sýry si budete moci ihned 
ochutnat, nebo jimi doplnit švédský stůl či čerstvě 
upečené pečivo.

Doba trvání je cca 60 minut.



Pečení chlebového pečiva a pizzy ve 
venkovní cihlové peci 
(za nepříznivého počasí v elektrických troubách)

Krátké povídání o zrně, mouce a žitném chlebovém 
kvásku. O moderních technologiích pečení a starých 
principech našich předků. Vyzkoušíte cep a ruční 
kamenný mlýn.

Z chlebového těsta zadělaného žitným kváskem si 
vytvoříte vlastní tvary pečivo a v peci roztopené čtyři 

hodiny předem je budete péct. 

Rovněž jsi obložíte a upečete pizzu dle svých vlastních 
preferencí. Výběr ze surovin - sugo, smetana, 4 druhy 
sýrů, špenát, šunka, ananas, klobása, slanina, vajíčka, 
olivy.

Hravou formou si tak při spolupráci celého teamu 
připravíte vlastní občerstvení, které vám o to více bude 
chutnat. 

Tento program je skvělý na odlehčení atmosféry a 
umožní účastníkům se lépe vzájemně poznat.

Doba trvání 60 až 90 minut



Dílna uměleckého kováře 
Pozveme Vám uměleckého kováře, který má u nás 
vytvořenou malou venkovní kovárnu a předvádí své 
řemeslo. 

Ukáže Vám práci s výhní a surovým železem, výrobu 
zvonců, hřebíků, lžic na jídlo, svícnů či jiných drobných 
předmětů. Sami si pak můžete do sytosti zabušit do 
kovadliny a pod kladivem dávat tvar žhavému železu. 
Vykujete si vykout si svůj výrobek jež si odvezete s 
sebou. Tak si udržíte vzpomínku na společnou akci. 

Doba trvání cca 60 minut

Další možná nabídka dle domluvy
Máte-li nějaké přání, jež byste rádi na farmě zažili, 
pokusíme se Vám vyhovět. Dle přání lze domluvit mnohé 
-  například procházka s koňmi a svezení po loukách, 
svezení v dámském sedle, různé aktivity v lese, soutěže 
družstev plné netradičních disciplín.

Chcete-li pojmout setkání více vzdělávacím způsobem, 
můžeme nabídnout zajímavé semináře, například o 
světě bylinek a jejich různém využití nebo podrobnější 
workshop o pečení domácího pečiva z kvásku.

Suvenýry
Můžeme Vám přidat do balíčku služeb barevná kvalitní 
trika či kšiltovky s vyšitým logem farmy Kozodoj, či sérii 
pohledů našich zvířat s moudrými citáty.



Švédský stůl
regionální pečivo• 

pečené maso (vepřové, kuřecí)• 

zeleninové mísy ze sezónní zeleniny (část v bio - • 
kvalitě)

nealkoholické nápoje – minerální voda, černé, zelené • 
a bylinné čaje, káva

alkoholické nápoje - živé nefiltrované pivo z místního • 
pivovaru Permon, víno bílé a červené, suché, polosuché 
(dle vašeho výběru)

Zakoupené potraviny jsou oceněné regionální výrobky 
z menších karlovarských provozoven, tudíž kvalitní a 
chutné.

Občerstvení



Ceník
Ceny jsou uvedené na jednoho účastníka. Minimální 
počet účastníků je deset.

Interaktivní prohlídka zvířecích rodin - 400 Kč• 

Práce kočího se zápřeží - 500 Kč• 

Simulační hra o respektu a důvěře - 500 Kč• 

Předení a plstění z ovčí vlny - 400 Kč• 

Výroba sýrů z kravského mléka - 500 Kč• 

Pečení ve venkovní cihlové peci - 600 Kč• 

Dílna uměleckého kováře - 500 Kč• 

Švédský stůl - od 600 Kč (příplatek dle množství a • 
výběru alkoholických nápojů)

Příplatek za výklad v angličtině - 200 Kč• 



Organizace

ekofarma Kozodoj
Rolavská 538 / 56
Karlovy Vary 360 17

Farma nedisponuje ubytovacími prostory, ale jsme 
ideální doplněk pro konference, čehož firmy rády 
využívají. Můžeme Vám doporučit vhodné hotely s 
konferenčním sálem v blízkosti.

Rádi zachováváme ke každému individuální přístup, 
proto je velikost skupiny nejlepší mezi 10 až 25 
účastníky. 

Ideální sezóna pro teambuildingy v přírodě je od 
dubna do října. Na přání samozřejmě není problém jej 
realizovat i v zimních měsících.

Teambuildingy jsou jednodenní a je možné je realizovat 
v časovém rozmezí 10:00 do 22:00.

Část teambildungů vždy probíhá v terénu, čemuž je 
vhodné přizpůsobit obuv a oděv. Doporučujeme pevné 
boty a sportovní oblečení.

Naše farma se nachází v lese u malé místní říčky, na 
samém okraji Karlových Varů. Doprava je možná 
automobily nebo minibusem přímo na farmu.

Teambuildingovou akci objednávejte na telefonním 
čísle 608 98 18 14 nebo na mailu info@kozodoj.cz s 
předstihem minimálně 14 dní. Rádi Vám zodpovíme 
případné dotazy a pomůžeme celou akci naplánovat. 
Programy z nabídky Vám vyladíme na míru.


