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Věc:  Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:          Jana Sluková    
Akce:       Teambuilding na Šumavě   
Datum konání: 11.8.-14.8.2016 
Místo konání: Šumava, Srní - Antýgl  

Program Teambuilding Šumava: 
– přes den turistické výlety 
– v 18 hod. jsme se scházeli k odborným přednáškám a soutěžím knihovnického 
zaměření 
 
11. 8. 2016 
Po příjezdu, ubytování a krátkém vybalení jsme šli prozkoumat blízké okolí autokempu Antýgl. 
Vydali jsme se ve třech podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu a přišli jsme 
k Hradlovému mostu - dále pokračovali po turistické cestě do známé horské obce, do 
Modravy. Jelikož už byl pokročilý čas, k našemu návratu do Antýglu jsme využili autobusové 
linky. 
 
Inovace služeb akademických knihoven 
Přednáška: Jedna z nových služeb u nás: identifikátory (přednáší Vencláková Jitka) 
Soutěže k tématu služeb knihoven (Vencláková Jitka), Hádej kdo to je? (Kovaříková Lenka) 
 
12. 8. 2016 
Dnes vyrážíme všichni společně po Naučné stezce Povydří ke Klostermannově mostu – dále k 
Turnerově chatě, kde jsme si dali občerstvení – pokračujeme po stezce na Čeňkovu pilu, kde 
je vodní elekrárna – po silnici jdeme do obce Srní, kde se zastavujeme v místní cukrárně – 
pokračujeme dále k Vlčí stezce, (kde jsme z dlouhé lávky uprostřed výběhu mohli pozorovat 
několik vlků. Na lávce ve výběhu jsou informace o komunikaci mezi vlky.) - dále se vydáváme 
po další Naučné stezce Karla Klostermanna (básník šumavských románů a po cestě jsou 
zastávky s informačními panely, které poukazují na jeho život) a přicházíme do našeho cíle, 
do Antýglu. 
 
Knihovny v digitálním světě 
Přednáška: Popis procesu digitalizace (Rouhová Pavlína) 
Knihovnický kvíz (Nosek Jaroslav), Kreativa – osobní digitalizace (Vencláková Jitka) 
 
13. 8. 2016 
Na dnešní výlet vycházíme ve třech a vydáváme se po modré podél Hamerského potoka  - 
přicházíme do známé šumavské obce Horská Kvilda (pěkná a rozlehlá horská obec, ideální jak 
pro letní, tak i pro zimní dovolené), kterou procházíme  - zastavujeme se na Jezerní slati 
(horské vrchoviště, ležící na rozvodí mezi Vltavou a Otavou. Jde o jedno z nejchladnějších míst 
v ČR. Je zde naučná ministezka, byli jsme na vyhlídkové věži.) - přicházíme do další pěkné 
šumavské obce, do Kvildy (zde se nachází zajímavý pseudogotický kostel sv. Štěpána pokrytý 
šindeli) – pokračujeme po žluté turistické cestě do Filipovy Hutě – dále okolo Jeleního vrchu 
se přibližujeme k našim kolegům do Antýglu. 
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Koncepce knihoven 2016 – 2020 
Přednáška: Obsah koncepce (Kovaříková Lenka) 
Knihovnické aktivity (Hykš Ondřej) 
 
14. 8. 2016 
Dnešní den si každý trávil po svém – s kolegyní paní Heršálkovou jsem neodolaly a vyrazily 
jsme do lesa na lesní plody, na borůvky a brusinky :-) a ve 12 hodin jsme se sešli u soutěže. 
 
Služby v nové knihovně E2 
Soutěž Co na to knihovníci? (Vencláková Jitka) a závěrem bylo vyhodnocení a ocenění týmů. 
 
Zhodnocení: Podle mého názoru se teambuilding na Šumavě vydařil. Jen škoda, že nám 
nevyšel čas na společné posezení například u ohně, opečení si něčeho dobrého, popovídání si 
a zazpívání se skleničkou něčeho dobrého. 


