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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

Teambuilding Bílá Sareza 3. Ročník 
 

Kdy:                8. – 10.6. 2018 
 
Kde:               Beskydy 
  
Zodpovědný trenér:  Boháčová M.,  
                                       
Trenéři:       Huvar J. 
 
 
Závodníci: 
 
Rapčanová A., Rapčanová S., Huvar J., Huvar M., Caletka P., Caletka M., Horák A., Meixner 
M., Žáček R., Seibert M.,  
 
Rodiče: 
 
Rapčan D., Rapčanová S., Huvar P., Huvarová A., Caletka P., Žáček P., Seibert R., 
Seibertová I.,  
 
Zpráva: 
 

Již třetí setkání skupiny mladších žáků Sareza se konalo na tradičním středisku Bílá, 
kde jsme se ubytovali na dvě noci. Bohužel se nám tentokrát nepodařilo zajistit v tamní 
jídelně stravování a tak jsme se směle o stravovací režim museli postarat sami. Což nebyl zase 
takový problém, protože jsme oba večery opékali buřty a snídani jsme zvládli formou bufetu.  
 

V pátek si děti zahráli fotbal, hry a různé jiné aktivity venku a rodiče se pobavili 
společensky u ohně. V sobotu jsme šli na celodenní výlet na Bílý Kříž, kde jsme si zakoupili 
oběd a zastihl nás šílený déšť, který nás na dvě hodiny uvěznil v místním občerstvení. Ještě za 
deště jsme byli nuceni se vydat na cestu zpět. Počasí se umoudřilo, a než jsme došli na Bílou,  
stihli jsme i uschnout. Krásný den plný zážitku nás neunavil dost, a proto si děti ještě zahrály 
fotbal a další hry a kolem 12 hodiny večer ulehli do postelí. V neděli jsme pouklízeli 
ubytovací zařízení a vyrazili na oběd a směr domovy.  
 

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným za tuto pohodovou akci, která mi dává 
najevo, že má smysl a že se snažíme jít správným směrem. Poznání se navzájem mezi dětmi, 
rodiči a trenérem je důležitý prvek pro naši spolupráci a já si vážím vstřícného jednání a 
vzájemného respektu, který mezi námi je. Poznali jsme se i z jiného uhlu a to nás zase 
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posunulo dále. Naše děti jsou ještě v mladém věku a je nesmírně důležité, aby dokázaly 
v tomto krásném sportu zažít nejen dřinu a stres ze závodů, ale i radost ze společných aktivit, 
které vlastně nemají nic moc společného s  judem. Tvorba vzájemných přátelských vztahů je 
pro udržení našich dětí u juda nesmírně důležitá. Opět se nám tady klube úžasná skupina dětí, 
která by mohla do další práce v klubu zajímavě promluvit. 

 
Přeji všem nádherné a odpočinkové prázdniny a již teď se těším na další spolupráci 

s Vámi. 
  

                                    
V Ostravě:    Michaela Boháčová                                 
 

        


