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Kokořínsko

Teambuilding UKN začal  již  v  Liberci,  odkud jsme se společně v osmi lidech vypravili  vlakem a 
dvěma  autobusy  do  Kokořínského  Dolu.  Cesta  byla  náročná,  ale  stála  za  to,  jelikož  již  před 
polednem se před námi otevřela nádherná příroda Máchova kraje. Po obědě a ubytování jsme se 
vypravili na podhradskou cestu a také jsme nahlédli do jeskyně Nedomy. Příjemně unavení jsme po 
večeři zasedli k prvnímu odbornému tématu, kterým byl Open Access. Prodiskutovali jsme novou 
národní strategii i současný stav. Poté již přišel čas večer odlehčit kvízem o knihách a knihovnách v 
knižní  a  filmové  tvorbě,  který  jsme  si  ještě  okořenili  četbou  jednotlivých  úryvků.  Následovala 
knihovnická hra na schovávanou a na konec jsme ještě zvládli jednu partičku pokeru, který někteří z 
nás hráli poprvé a tak hra sloužila především jako tutoriál.

Druhý den jsme pročesali okolí, zavítali na hrad Kokořín a zašli i na prohlídku, která byla svižná, ale 
zajímavá. Kolem mnoha krásných skal a jeskyní jsme se dostali až do Šemanovic, odtud pak již zpět 
na základnu, kde jsem ostatním odprezentoval rámec pro informační gramotnost ve vyšším školství 
z  dílny  ACRL.  Lehce  jsme  nakousli  také  tvorbu  modulu  Informační  kompetence,  který  byl  na 
programu následující den. Měli jsme tak nad čím přemýšlet při sobotních cestách. Než se ovšem 
den  přehoupnul,  stihli  jsme  ještě  zahrát  výbornou  hru  Timeline,  která  testuje  přehled  o 
historických událostech a zaskočí i mnohého historika :) Posledním bodem na programu byla hra na 
Opuštěný ostrov, která slouží jako tzv. icebreaker a má seznámit jednotlivé účastníky s prioritami 
ostatních členů týmu. Byl jsem tedy velice rád, když se hra tak trochu vymkla mé kontrole a nabrala 
na obrátkách, když začali ostatní vymýšlet své vlastní otázky. Dozvěděli jsme se tak o ostatních (a 
určitě i o sobě) zajímavé informace. 
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Sobotní výlet se (ostatně jako všechny ostatní) oproti plánu příjemně protáhl, takže jsme nakonec 
navštívili Pokličky, Ráj, lesopark Debř a Mšeno předtím, než jsme se znovu kolem jeskyně Nedamy 
vrátili na společnou večeři (jejíž přípravu bych také označil za teambuildingovou aktivitu). Zbývalo 
se už jen vrhnout do přípravy konceptu modulu Informační kompetence pro projekt Prostor učení -  
Knihovnická  informační  platforma.  Byl  zvolen  formát  otázek  a  odpovědí,  vybráno  prostředí  a 
navržena základní architektura modulu a po zbytek večera postupně přibývaly jednotlivé otázky a 
odpovědi, na které se uživatelé naší knihovny nejčastěji ptají. Večer byl zakončen partičkou karetní 
hry Timeline a Texas hold 'em pokeru. 

V neděli již zbývalo pouze sbalit a absolvovat strastiplnou cestu zpátky do civilizace, kde jsme mohli  
získané informace a zážitky zpracovat. 

Celkově se teambuilding velice vydařil  a i  přesto, že jsme se nedostali  do žádné potencionálně 
nebezpečné, tým a důvěru utužující situace, užili jsme si spoustu legrace, dozvěděli se nové věci a  
odvedli i kus práce.  

Zpracoval: Václav Ovčačík
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