
 

HODNOCENÍ AKCE      
Akce:   teambuilding soustředění reprezentace mladších juniorů 
Termín: 24. – 26. února 2017 
Místo:  Srní - Šumava 
Trenéři: Libor Kohut – vedoucí soustředění, Adam Kolek vedoucí teambuildingových aktivit,  trenéři 

Martin Kratochvíl, Lukáš Luhový, Eva Blechová 
Nominace: Soustředění se zúčastnilo celkem 19 reprezentantů z 38 pozvaných. Z různých důvodů se 

omluvilo 19 plavců.  
 
                          

    
 
Obecné hodnocení:  
Toto 2 denní teambuildingové soustředění RD ml. juniorů se konalo v Hotelu Kamzík v Jeseníkách. VT 
začal v pátek obědem ve 12:30 hod. a ukončen v neděli ve 12:00 hod. rovněž obědem.   
Ubytování i stravování bylo na standartní úrovni, snídaně formou bufetu, obědy a večeře byly 
servírované. 
 
Jednalo se o zcela netradiční soustředění (vůbec první podobného charakteru), jehož cílem VT bylo 
zlepšení sociálních vazeb a komunikace v rámci RD ml. juniorů, které by měly vést ke zlepšení výkonů na 
 připravovaných MU v Řecku a především v Bratislavě.  
Všech 19 účastníků VT se pod vedením TB vedoucího Bc. Adama Kolka velmi ochotně zapojilo do všech 
aktivit a tímto svým přístupem vytvořili velmi pozitivní atmosféru RD mladších juniorů. 
Toto VT bezesporu splnilo svůj cíl a já pevně věřím, že se kladně promítne do výsledků RD. Jediná kaňka 
této akce byla samotná účast, kdy se z různých důvodů omluvila plná polovina reprezentačního výběru. 
 
 
Hodnocení zúčastněných reprezentantů:  
Toto "soustředění" se mi moc líbilo, už jenom proto, že to bylo úplně odlišné od ostatních. Skvělé, 
komunikativní, týmové hry. Dokázal jsem se seznámit s lidmi, které jsem ze začátku neznal. 



 

A co bych měl nejvíce vyzdvihnout? Taneční videa, které jsme museli sami natočit a sestříhat  a 
bezkonkurenční hru ekosystémy. 
Za mě palec horee :)  
Roman Procházka 
 
Na teambuildingu se mi moc líbilo. Všechny hry byly zajímavé a zábavné. Bylo mi jen líto, že nás tam bylo 
poměrně málo, ale s ostatníma jsme se hodně sblížili. 
Adéla Kracíková 
 
Team building byl velice zajímavý. Jsem ráda, že jsme se poznali i jinak než po plavecké stránce. Snad jen 
škoda, že jsme nemohli být v plném počtu. Jako skupina jsme se výborně stmelili a jsem ráda, že jsem se 
této akce mohla zúčastnit. Všechny hry byly velice zábavné, každá byla náročnější na něco jiného, ale 
společně jsme to zvládli. Atmosféra byla příjemná a prostředí bylo velice pěkné. Skoro všichni jsme se 
shodli, že jídlo bylo také výborné, což je pro nás plavce také dost důležité. Tímto bych chtěla poděkovat 
za realizaci této akce a díky všem trenérům. 
Kamila Slabihoudová 
 
Soustředění v Jesenikách bylo velmi povedené, poznal jsem tam hodně nových lidí z reprezentace 
mladších juniorů, hry co jsme tam hráli byly zábavné,ale někdy taky hodně únavné, myslím že se kolektiv 
hodně sblížil a byla škoda že nás tam bylo málo.to je za mě všechno a dal bych si to znovu 
Daniel Tikovský 
 

 
 

 
Poděkování: Velké poděkování patří mým kolegům Martinu Kratochvílovi, Lukáši Luhovému, Michalu 

Sirůčkovi, Evě Blechové a především Adamu Kolkovi za perfektní spolupráci při zajištění 
soustředění.  

 
 
 
 
V Ostravě, 3. března 2017 
zpracoval: Libor Kohut, reprezentační trenér juniorů 


