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Radka Pokorná, 08.11. 2017



Co všechno děláme

Bavíme i vzděláváme, pomáháme 
lidem zlepšit pracovní prostředí,    
lépe zacházet s odpady a jsme 
partnery i pro větší projekty.

Workshopy a 
exkurze

Realizace Konzultace

Partnerství pro 
konkrétní realizace

Dlouhodobé klíčové 
partnerství

Komunikace 
udržitelných témat



Uzavřený cyklus jídla aneb proč má smysl 
kompostovat i ve městě

Kompostování ve městě: organické zbytky jsou 
poklad. Hledáme možnosti, jak je využít přímo 
v místě vzniku

Pěstování ve městě: baví nás zelená a jedlá města 
a proto pomáháme vytvářet místa ve městě, 
kde můžete pěstovat ovoce, zeleninu a bylinky

Kvalitní a lokální jídlo: posilujeme zdravý vztah 
a přístup ke kvalitním a lokálním potravinám přímo 
ve městě a zvyšujeme tím tak potravinovou 
bezpečnost a soběstačnost



Pěstování ve městě



Před sedmi lety vznikaly první zahrady



2016: Pro Strongbow a  #přírodudoměsta jsme vytvořili 
novou zahradu v ulici Mečislavova a komunikaci k tématu



2016-17: Městské části Praha 4 jsme pomohli 
vybudovat 9 nových komunitních zahrad



2016-17: Komunitní zahradničení na Praze 4



2016: Komunitní zahradničení na Praze 4



2015: Pro Asociaci společenské odpovědnosti jsme 
vyšlechtili jedlou zahradu ve vnitrobloku pro matky v 
azylovém Kolpingově domě























Chceme vaše šlupky



Kompostujeme ve městě

• Komunitní zahrada pro kompost jako 
stvořená

• Bioodpad z vnitrobloku patří do 
kompostéru

• Vermikompostér co vypadá jako 
stolička a žížaly rychlejší než blesk



Inspirovali jsme vás a máte vybráno? Radka už 
se nemůže dočkat! 

Radka Pokorná
Telefon 731 439 534
E-mail radka@kokoza.cz

A pak se podívejte dál 
na další realizované spolupráce



Zajímá vás, co všechno jsme už s dalšími 
firmami realizovali?
Otevřeli jsme 3 komunitní zahrady. Postavili 
pop-up zahradu před Arkádami na Pankráci. 
Pomáháme firmám mít spokojenější 
zaměstnance.



Kdo je Kokoza?
Kokoza se profiluje jako společensky prospěšný podnik. Mezi lidmi, 
firmami a dalšími organizacemi propagujeme kompostování 
a pěstování ve městě. Inspirujeme a motivujeme je k pěstování 
pro svoji spotřebu a pro radost. Pro zviditelnění těchto témat 
vytváříme prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, firmami a veřejnou 
správou. Spolupracujeme s lidmi s duševním onemocněním. Vytváříme 
pro ně pracovní příležitosti a podporujeme je k účasti na aktivitách, 
které pořádáme. Více najdete na www.kokoza.cz.



www.kokoza.cz
info@kokoza.cz

www.facebook.com/kokozaops


