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nabijte svůj tým novou energií   
Charge your team with  
new energy

Posilovat týmového ducha můžete tisíci způsoby. Jen jeden  

z nich vám nabídne nevšední aktivity uprostřed čisté přírody 

ve spojení s maximálním důrazem na komfort a nadstandardní 

péči. U nás na Čapím hnízdě máme pro vás a vaše kolegy 

připravenu řadu pohodových aktivit s tematikou tradičních 

dovedností a zemědělství. Můžete je absolvovat všechny, nebo 

jen některé. K dispozici máte také široké možnosti dalšího vyžití 

– od sportu a wellness přes ochutnávku světové gastronomie 

až po let horkovzdušným balonem. Je zkrátka jen a jen na vás, 

jak si svůj program poskládáte. Právě v tom je teambuilding na 

Čapím hnízdě jiný. Pokaždé. 

Charge your team with new energy. You can strengthen your 

team spirit in thousands of ways but only one of them will offer 

you extraordinary activities in the middle of pure nature combi-

ned with maximum focus on comfort and superior care.  

We have prepared a wide variety of relaxing activities with tra-

ditional themes focused on skills and agriculture. You and your 

colleagues can complete them all, or just a few.  

For you comfort there are so many more activities ready for 

you.  From sports and wellness to tasting world gastronomy up 

to a flight in a hot air balloon.  

It is purely up to you, how you put your program together. That 

is exactly why the teambuilding in Čapí hnízdo is so differrent. 

Every time. 



1. Výroba ptačí budky  
building a birdhouse

Ideální disciplína na rozjezd vašeho programu. Prověří 

zručnost, trpělivost a respekt k autoritám. V tomto případě 

k návodu, jak správně sestavit jednotlivé díly, aby vznikla 

skutečně ptačí budka. Hotový domeček si odvezete s sebou 

na památku.

Ideal discipline to start off your teambuilding. Checks skills, 

patience and respect for authorities. In this case instructions 

on how to assemble the parts correctly to create a real 

birdhouse. You can take the finished birdhouse home to have 

something to remember this perfect activity by.



2. Hod vidlemi 
Pitchfork throwing

Každý má občas sto chutí to zkusit, ale ne každý na to má. 

Přesvědčíte se, že hodit do něčeho vidle je těžší, než se zdá. 

Abyste trefili cíl v podobě balíku slámy, nesmí vám chybět 

přesnost a pečlivě odměřená dávka síly. 

Everybody sometimes has a hundred desires to try it, but not 

everyone has it. You‘ll see that throwing a pitchfork is harder 

than it seems. To hit the target in the form of a heystack you 

need to be precise and have some strength.



3. Jízda traktorem   
driving a tractor

Řízení velkých týmů nebo projektů je pro vás hračka?  

Ale jak si poradíte s řízením velké hračky? Krocení skutečného 

traktoru na dráze vytyčené kužely vám ukáže, že opatrnost  

a předvídavost je někdy víc než riskování a rychlost.

Is leading a big team or project a piece of cake for you? And 

how about leading a big tractor toy? This perfectly prepared 

road will show you that care and foresight is sometimes better 

than speed and risks.



4. Opičí dráha s kolečky 
Wheelbarrow race

Rychlost – a taky balanc – naopak zužitkujete při sprintu  

po dráze s kolečkem.

Speed is all you need here. In combination with a little bit of 

ballance you are perfectly ready for a wheelbarrow race.



5. dojení krávy   
milking a cow

Když máte cit, techniku a rytmus, nebudete plakat nad rozlitým 

mlékem. Nadojíte ho totiž přesně tam, kam patří – do konve. 

K dojení používáme umělou kravičku, která dává buď mléko, 

nebo vodu. 

If you have soft touch, good technique and a rhythm you will be 

the best at it. Don´t you worry, we use plastic cow in order to 

keep you and our animals safe.



6. Úklid stájí na čas  
Cleaning the stables  

on time

Jeden za všechny a všichni za jednoho. Úklid stájového 

boxu je výzvou pro tým. Vyhrnout si rukávy a pustit se do 

odstranění skutečné špíny vyžaduje schopnost spolupráce 

a koordinace. A taky důraz na detail. Výsledek bude totiž 

kontrolovat náš vrchní stájník. A věřte, že pro své koně vyžaduje 

pětihvězdičkovou péči.

One for all and all for one. Cleaning the stable boxes is the real 

challenge for your team. You will have to roll up your sleeves 

and use cooperation, coordination and focus on details in 

orded to clean all the dirt from the box. Our stable man will be 

watching over you. And believe us, we want the best care for 

our horses.



7. Časovka lodiček   
Rowing race

Na vodě se nevyčnívá, na vodě se splývá! Závod lodí kolem 

ostrůvku je velkou zkouškou pro tým. Uspěje pouze ten, kdo  

za to umí vzít ve stejném tempu s ostatními.

This race on water is sometimes more challenging than you 

can imagine. The toughest one wins.



8. Občerstvení 
Refreshments

Dokážeme pro vás připravit občerstvení malé i velké, domácí 

i světové. Energii na týmové aktivity tak můžete doplnit podle 

vaší chuti.

We are ready to prepare small or big snacks, local or from the 

whole world. Recharging your batteries depends just on your 

taste.



9. Vyhodnocení  
evaluation

Odměnou za účast vám a vašim kolegům nebudou jen zážitky. 

Zajistíme pro vás také diplomy, trofeje a odměny. 

The experience is not the only thing you will get from this 

teambuilding. We will also have medals, diplomas and prices 

ready for you. 



Zasloužený relax  
Well-deserved relax
Po nabitém dni si vaše tělo i mysl zaslouží 
regeneraci. 

Spa a wellness 
• Kneippův chodník 
• Venkovní vířivka 
• Ochlazovací bazének

• Zážitkové sprchy 
• Sanárium 
• Parní komora 
• Hydromasážní lůžka 

Wellness Stodola 
• Bazén 
• Finská sauna 
• Parní komora 
• Vířivka

Venkovní bazén s vířivkou  
Masáže na objednání  
Speciální saunové rituály dle domluvy

After a busy day, your body and mind deserves 
a recovery.

Spa & wellness
• Kneipp walk
• An outdoor terrace with whirlpool
• Cooling tub
• Special showers
• Sanarium
• Steam room
• Hydromassage beds

Wellness Stodola
• Swimming pool
• Sauna
• Steam room
• Whirlpool

Outside swimming pool with Whirlpool 
Massages on request 
Special sauna ceremonies



Volná zábava  
Chill out
Pokud dáváte přednost aktivnímu odpočinku, 

jste u nás na správném místě. Vybavení pro 

jednotlivé aktivity vám zapůjčíme zdarma.

• Tenisové kurty 

• Rybaření

• Cyklistika

• Pétangue

• Pingpong 

• Jízda na koni

• Projížďka kočárem 

• Bowling 

• Fotbálek 

If you prefer active rest, you are in the right 

place. Equipment for individual activities will be 

provided free of charge.

• Tennis courts

• Fishing

• Pétanque

• Pingpong

• Horse back riding

• Horse carriage

• Bowling

• Football



Večer podle vaší chuti   
evening according  
to your taste 
S příchodem večera se uvolněte a vyzkoušejte 

mistrovství našich barmanů nebo některou  

z řízených degustací. 

Speciální bary:

• Bellini bar  

• Gin a tonic bar 

Řízené degustace:

• Piva 

• Pálenky

• Whiskey 

• Rumy a doutníky

• Francouzské koňaky

• Vína z Čech, Moravy i celého světa

With the evening coming, just relax and enjoy 

the work of our bartenders or one of the guided 

dégustation.

Special bars:

• Bellini bar

• Gin and tonic bar

Dégustation:

• Beer

• Brandy

• Whiskey

• Rum and cigars

• French cognac

•  Wine tasting from Bohemia, Moravia or the 

whole world



Týmová akce s nadhledem  
Team event with a view  
from the top 

Nic neplánovat. Nechat se jen tak unášet bez cíle. Být nad věcí. 

Let horkovzdušným balonem je skutečný zážitek. Na farmě 

Čapí hnízdo si ho můžete dopřát i vy.

Stop planning, just go with the flow. Have a view from the top. 

Hot air baloon flight is the real experience. You can fly straight 

from Čapí hnízdo.



Kontakty  
Contacts

Čapí hnízdo

Dvůr Semtín 1

259 01 Olbramovice

T: +420 317 716 211

M: +420 725 593 712

E: reservation@capihnizdo.cz

www.capihnizdo.cz



www.capihnizdo.cz




