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V Praze, dne 18. srpna 2017  

 

Vážené dámy, vážení pánové,  
 

dovolte mi, abych Vás jménem společnosti AKORD OT pozval na zážitkový teambuildingový program, 

který pro Vás na úvod nového školního roku po dohodě s vedením vaší školy připravujeme. 

Abychom podpořili Vaše pozitivní očekávání a snížili případné obavy, posíláme Vám informace – 

KDE, KDY, CO, JAK a také PROČ… 

KDE se bude program konat?   

Setkáme se v příjemném prostředí areálu DDM ve Střelských Hošticích 

ddmpraha.cz/ubytovani/strelske-hostice.  

KDY program zahájíme a kdy se rozloučíme? 

Program se uskuteční ve dnech 28. a 29. srpna. Zahájíme jej v pondělí 28. 8. (po vašem příjezdu a 

ubytování) v 11:30 a rozloučíme se následující den, tedy v úterý 29. 8. v 15:30.  

PROČ se potkáváme a CO vás během programu čeká?  

Vaše sestava se průběžně rozrůstá. Nejlepší cestou jak poznat nové kolegy a utvrdit si pozitivní vazby 

s těmi stávajícími jsou sdílené zážitky. A to zejména zážitky méně obvyklých situací, v nichž vzniká 

reálná potřeba vzájemné domluvy a spolupráce a na konci bývá radost ze společného úspěchu.  

A právě takové situace a zážitky vám nabídne náš program. 

Připravili jsme pro Vás pestrý a (pokud počasí dovolí) převážně outdoorový „koktejl“ herních 

týmových úkolů. Většinou budete rozděleni do menších skupin, jejichž složení se bude střídat, abyste 

se v rámci týmů setkali s co nejvíce kolegy. Na své si přijdou jak stoupenci pohybových aktivit, tak 

milovníci spíše intelektuálních zadání.  

Navíc věříme, že by vám některé použité aktivity nebo techniky reflexe mohly posloužit jako inspirace 

k obohacení didaktických nástrojů pro práci s žáky.  

 

   

JAK se na setkání dopravit? 

Většina z vás pojede společným autobusem. Pokud byste jeli samostatně vlastním autem, uvádím 

GPS souřadnice z webu střediska: GPS: 49.2926364N, 13.7591611E. V Obci Střelské Hoštice se 
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nenechte odradit značkou zákazu vjezdu – připravují tam opravu mostu, ale zatím je pro cesty do 

kempu a střediska DDM cesta průjezdná.  

CO si vzít s sebou?  

Nepodceňte prosím oblečení, které si s sebou vezmete. Většinu času budeme trávit venku a navíc 

by nás případný drobný déšť neměl zahnat pod střechu. Na druhou stranu se nebojte, pro případ 

výrazné nepřízně počasí máme nachystaný alternativní program.  

Doporučujeme: 

 sportovní oblečení a obutí, boty mějte určitě dvoje, jedny by měly být pevnější, alespoň 

částečně odolné proti promočení 

 nepromokavou bundu nebo pláštěnku 

 v případě, že by nám přálo slunečné počasí, se mohou hodit sluneční brýle a opalovací krém 

 kdo by se chtěl vykoupat v Otavě, nechť si vezme plavky, v rámci společného programu vás ale 

do vody nepošleme  

 nezapomeňte na pohodlné oblečení do místnosti stejně jako na případné osobní léky a brýle na 

čtení. 

Speciální informace na závěr 

V rámci programu jsme pro vás připravili neobvyklý herně laděný společenský večer, který si zaslouží 

odpovídající společenský úbor. Abychom podpořili vaši fantazii, dopředu vyhlašujeme soutěž o 

nejslušivější (originální, vtipný) módní doplněk. „Price money“ budou moci vítězové zhodnotit přímo 

v průběhu večera.  

 

 

Přeji Vám příjemné dny do začátku programu a budu se, společně s kolegy, těšit na setkání s Vámi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Svatoš 

vedoucí lektor programu 
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