
 
PROSTORY PRO INSPIRATIVNÍ DEN  
STRÁVENÝ S KOLEGY
Hotel Všetice naleznete ve stejnojmenné obci 35 km jižně od Prahy, tedy asi necelou hodinu jízdy. Hotelová bu-
dova je součástí areálu Statku Všetice, jehož druhou část tvoří moderní jezdecký areál. Ten svým hostům nabízí 
zázemí v podobě kryté haly s vytápěnou tribunou a bar s vyhlídkou do haly  
i na venkovní jezdecké kolbiště.
          
Hotel nabízí 81 lůžek a 16 přistýlek ve čtyřiatřiceti dvou až čtyřlůžkových stylových pokojích a apartmánech roz-
dělených do dvou budov. K dispozici jsou kompletně vybavené konferenční prostory. Stylová hotelová restaurace 
nabízí posezení ve dvou patrech, venkovní terasu s grilem a udírnou, taneční parket a koncertní pódium.

Profesionální zázemí konferenčních místností
01  Konferenční sál
  Velký sál s kapacitou 100 míst při divadelním uspořádání, 80 míst při konferenčním uspořádání a 40 míst 

při školním uspořádání. Před sálem je k dispozici sociální zázemí (WC a sprcha). V sále dále najdete kli-
matizaci, dataprojektor, dva LED televizory, plátno a flipchart. Do sálu přirozeně proudí denní světlo. Pro 
úplnou tmu je možné použít zatemňovací rolety. Konferenční sál se nachází v prvním patře budovy.

02 Salonek
  Kapacita druhého nejmenšího salonku je 15 míst. Je vybaven vlastním sociálním zázemím s WC. V sa-

lonku je denní světlo, zatemnit místnost je možné závěsy. Dále tu je LED televizor, mobilní dataprojektor, 
plátno a flipchart. Salonek se nachází v prvním patře nad restaurací. 



Občerstvení na míru
Oběd servírujeme v restauraci a coffeebreak vám připravíme vždy tak, abyste si pro něj nemuseli chodit daleko. 
Ať už se školíte v konferenčních prostorech nebo utužujete kolektiv při venkovních aktivitách, pití i jídlo budete 
mít na dosah.

Příklad servírovaného menu

Polévka 
Krémová bílá polévka z topinambur a šalotky s krutony

Hlavní chod 
Tažená hovězí kližka na černém pivu, batátové pyré

Dezert 
Nepečený kaštanový cheesecake s fíkovou omáčkou

Příklad coffeebreaku

Dánský mix sladkého mini pečiva

Chlebíček s roastbeefem, pepřovým dipem,  
okurkou a cibulovou marmeládou

Toust s krůtím masem, salátem, paprikovou  
majonézou a cibulovým chutney

Příklad bufetového menu

Kuřecí vývar s masem, zeleninou a vaječným svítkem

Hamburger s trhaným vepřovým masem, cibulovou marmeládou a salátem

Bramborové krokety s čedarem a jalapeňo papričkama, paprikový dip

Kuskusový salát s mandlemi, granátovým jablkem a Halloumi

Brownie řezy s čokoládovými boby

Coleslaw

Caesar salát s kuřecím masem a krutony



Příklad rautového menu

Hovězí tataráček z falešné svíčkové s topinkami a česnekem

Zeleninové crudité s dipem ze zakysané smetany a pesta

Vepřová krkovice na bazalce a česneku

Treska v těstíčku s tatarskou omáčkou

Barevný čočkový salát s pečenými kapiemi, sušenými rajčaty,  
olivami, řapíkatým celerem a listy římského salátu

 Co vám ještě umíme nabídnout
Součástí areálu je vinný sklípek, v němž si vyberete z kvalitních tuzemských i zahraničních vín.  
Ochutnávkou vás provede profesionální sommeliér Jakub Král. Posedět zde může až 20 hostů.
 
Volný čas můžete trávit nejen u bazénu či přírodního jezírka. Prohřejte se v sauně nebo ztuhlé svaly  
uvolněte ve vířivce. Pro maximální zážitek si objednejte masáže a zábaly.

V areálu Statku Všetice pro vaši firmu zorganizujeme osobité teambuildingové aktivity. Už jste někdy stříleli  
z luku, lezli po síti nebo hráli ruské kuželky? Porovnejte své farmářské dovednosti na naší originální olympiádě. 
Pro děti zase postavíme skákací hrad. A to není vše! Bungee running, aquazorbing, jízda na koni a mnohem víc. 
To vše můžete zažít u nás na statku!

Farmářská olympiáda
Půldenní program pro 30 až 100 účastníků. Menší skupinky mezi sebou soutěží o olympijské body, které získá-
vají na jednotlivých stanovištích. Disciplíny jakou jsou senoseč, hod špalkem nebo napájení zvířat jsou zkouškou 
dovedností, které jsou denním chlebem každého ostříleného farmáře.

Aquazorbing
Tato aktivita vypadá na první pohled adrenalinově, ale je to naprosto bezpečná zábava. Užijete si při ní spoustu 
legrace!

Lukostřelba
Pohodová pohybová činnost určena všem od deseti do sta let. Při starodávném vojenském a loveckém umění 
lukostřelby si trénujete především koncentraci a přesnost.

Bungee running
Cílem soutěžícího při bungee runningu je natahovat gumové lano a dostat se buď co nejdále, nebo  
k vytoužené odměně. Není to jednoduché, a tak si soutěž užijí i přihlížející diváci.



Lezecká síť
Sedm metrů vysoká lanová stěna je zavěšena a vypnuta mezi dva vzrostlé stromy. Lezci mají na sobě celotělový 
úvazek a helmu pro jejich bezpečí a jsou jištěni instruktory ze země.

Stavba vorů
Úkolem týmů o složení 2 až 18 hráčů je postavit vor, který je schopen plavby po našem rybníku. Konstrukce musí 
být složena alespoň ze 4 barelů, dřevěných tyčí a lana.

Rybolov
Součástí areálu Statek Všetice je několik rybníků s přirozeným přítokem vody z potoka Prchovka. Největší rybník 
má rozlohu 2 hektary. V rybníce žijí kapři, pstruzi a amuři. Loví se stylem „chyť a pusť“.

Dřevěné auto Mates
Jedná se o týmovou stavbu dřevěného auta. Mates je originální ručně vyrobená stavebnice 74 cm dlouhého ná-
kladního auta z masivního smrku. Její stavbu zvládne každý. Garantovaná nosnost korby je 50 kg.

Skákací hrad
Nekonečná zábava pro děti, při které se do sytosti vyřádí. Vhodné na svatby nebo firemní family day.

Jízda na čtyřkolkách
Vyzkoušejte si bláznivou jízdu v terénu tam, kam auta nemůžou, a pěšky se vám nechce. Zažijete stabilitu auta, 
sílu koně a průchodnost terénem jako s motorkou. Až ucítíte tu sílu, nebude chtít slézt.

Lidský stolní fotbal
Maxi fotbálek je hrou na stolní fotbálek, místo figurek jsou však na hřišti lidé.

Wellness
Volný čas můžete trávit nejen u bazénu či přírodního jezírka, prohřát se můžete  
i v ruské sauně a ztuhlé svaly uvolnit ve vířivce. Objednat si můžete masáže a zábaly.

Skákací boty
Pod dohledem instruktora dostanete k dispozici pár skákacích bot a všechny  
potřebné chrániče. Naučíte se skákat, pobíhat a provádět nejrůznější triky.

Věž z bedniček
Jedná se o lanovou překážku, která je složena z bedniček. Touto aktivitou  
rozvíjíte pohybovou obratnost a sílu, vytrvalost a týmovou spolupráci.



Segway
Vydejte se dále, rychleji a pohodlněji než by vás kdy napadlo. Pro děti  
i seniory, ve městě i v lese.

Zábavní Casino
Mobilní Casino je hravá a inteligentní zábava na večírek či firemní akci. Prožijte  
trochu hráčské vášně s ruletou, Black Jackem, pokerem, kostkami a dalšími hrami. 

ZUMBA workshop
Prvky aerobiku a latinsko-amerických tanců vás vtáhnou tak, že si ani neuvědomíte,  
že cvičíte. A ještě nové kroky inspirované salsou nebo merengue využijte na večerní party.

Paintball
Zažijte trochu adrenalinu při akční střílecí hře. K vyřazení soupeřů se používají zbraně  
s želatinovými kuličkami naplněné barvou. Bezpečnost při paintballu je zajištěna  
kvalitními ochrannými pomůckami.


