
Celkové hodnocení úvodního soustředění Štědronín 2020 

Velmi příjemná zkušenost 

Pěkné středisko, výborní (žlutí) organizátoři, zajímavý program  

Bylo to úžasné žádné chyby nebyly 

Byl jsem spokojený.  

Zážitek jak sviňa 

Pecka 

Super :)  

Seznamovák předčil všechna moje očekávání, mám pocit že vím co se bude v prváku dít a 
potkal jsem hodně mrtě lidí 

Nezapomenutelný zážitek 

Předčilo očekávání. Úžasný organizátoři a perfektní ŽLUTÝ TÝM. 

Jsem velice rád, že jsem se zúčastnil. Úvodní soustředění mi objasnilo spoustu věcí ohledně 
fungování fakulty. Myslím, že svůj účel (i co se týče seznamování) splnilo na výbornou. 

Paráda, není moc co zlepšovat 

Soustředění jsem si užil. Díky přednáškám jsem se dozvěděl mnoho o průběhu studia. 

Nejvetsi přínos tohoto seznamovaku byl, že jsem se naucil zpivat Stanky.xd 

Bylo to super, ale těším se na spánek. :) 

Jsem rád, že jsem jel, znám teď mnohem více lidí na fakultě, všichni byli super. 

Bylo to docela fajn 

Obstojná forma, která dokáže pojmout tak velkou masu lidí a dále s ní pracovat.  

Super! 

Něco mi to dalo, ale zázemí mohlo být lepší  

Počasí bylo jedine minus  

❤ 

Úplně skvělí  

Perfektné sústredenie, predčilo moje očakávania.  

Díky žlutému týmu! Za mě jsem měl ohromné štěstí, že jsem skončil právě v něm, bylo to 
zkrátka skvělé. 

Celé soustředění hodnotím jako velmi přínosné. 

Bylo to dobré, užil jsem si to. Díky! 



Seznamovák předčil má očekávání. Vše bylo naprosto skvělé a nejspíše i proto, že jsem mohl 
být součástí té nejlepší skupiny (žlutí) 

Pecka 

Soustředění se mi moc líbilo, přišlo mi perfektní vyvážení akademické stránky, sportovní, i té 
zábavné. Moc se mi líbil vojenský výcvik! Děkuji! 

11/10, jela bycb znovu, ale na delší čas 

Soustředění bylo naprosto skvělé. Program byl rozmanitý, dozvěděli jsme se mnoho 
užitečných, praktických a detailních informací. Ještě jednou velké díky organizátorům ze 
žlutého týmu. Díky nim se pro mě úvodní soustředění 2020 stalo jedním z nejlepších zážitků. 

Seznamovák hodnotím velice kladně. Program byl vhodně zvolen. 

Líbilo se mi tam, jen škoda počasí. 

strašně super, 4 dny uplynuly hrozně rychle. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací, 
sblížili se a hodně se bavili. 

Byla to zábava a něco jsem se přitom i dozvěděla. Plus jsem našla kamarády. Červený tým = 
the best  

Soustředění bylo skvělé, velmi poučné jak o předmětech, tak o fungování fakulty jako takové. 
Jsem velmi spokojená s celým průběhem. Děkuji moc za organizaci tohoto setkání.  

Seznamovak jsem si užila, dozvěděli jsme se dost informací jak o studiu, tak celkově o životě 
na fakultě, tipy a rady, které v sisu nenajdeme apod. Rozhodně jsem ráda, že jsem jela 

O dost lepší, než bych čekal, neodjížděl jsem zklamán 

Seznamovák byl fajn, možná bych o malinko protáhla přestávky mezi jednotlivými 
přednáškami , protože vyučující měli tendenci přetahovat a člověk pak nestíhal. Taky bych 
dala více prostoru těm sportovním a týmovým aktivitám, tam měl člověk největší šanci si 
vytvořit na ostatní nějaké vazby a zážitky. Celkově to ale určitě splnilo svůj cíl a byly to super 
tři dny.  

Myslím si, že by mohlo být více volného času.  

Nejlepsi 3 dny v zivote 

Skvělý 

Nice 

Skvělý seznamovák 

Skvěle zorganizované, jen možná dlouhé prodlevy po příjezdu a při odjezdu, jinak program na 
jedničku. Přístup všech organizátorů byl úžasný, ochotnější a vstřícnější lidi jsem nepoznal. 

Skvělé rozložení vzdělávání a zábavy.  

Soustředění jsem si velmi užila - a to od seminářů, přes sportovní aktivity, až k noční 
bojovce! 



Doporučuji všem 

Nechtěla jsem jet, ale jsem ráda, že jsem si díky vám našla nové kamarádky a mohla se 
seznámit s fakultou mnohem lépe. Pecka, jela bych znova! (Hned co bych dospala všechny ty 
propité hodiny.) 

Skvěle strávený čas. Super lidi (jak organizátoři, tak učitelé) a spousta užitečných informací 
ke studiu. Doporučuji a moc děkuji ❤ 

Osobně bych volil lokalitu, kde není potřeba při navštívení toalety vycházet Sněžku. 

Dobré 

Příjemná lokalita. 

Bylo to super a hodně užitečné  

Skvělé soustředění plné skvělých lidí 

Dobré 

Velmi dobré. Organizátoři velmi nápomocní, profesoři a jejich semináře skvělí. 

Dobré 

Bavilo me to. Akorat tam je hroznych lidi. S tim se ale asi neda nic moc delat 

Velmi jsem si to užila, seznámila jsem se se spoustou lidí. Organizace byla skvělá! 

Velmi jsem si to užila, seznámila jsem se se spoustou lidí. Organizace byla skvělá! 

Fakt super, mohlo by být delší.  

Soustředění mě mile překvapilo ve všech ohledech - organizační tým byl úplně skvělý, líbila 
se mi široká paleta programů (přednášky, pohybový program, diskuze, diskotéka, 
ohně&kytary...), stejně tak se mi líbilo prostředí a jídlo bylo taky fajn. 

Soustředění naprosto předčilo má očekávání, mohla jsem si udělat představu o některých 
předmětech i vyučujících. Líbila se mi snaha organizátorů při přípravě večerního programu, 
např. pub quizu a bojovky. Rozdělení na barevné týmy nám v našem počtu určitě usnadnilo 
seznamování. 

možná se příští rok zase příhlásím do prvního ročníku, díky za seznamovák, stánky jsou 
nejlepší, možná podvod lepšejší, ale pssst 

Perfektně zorganizované. Výborně připravený program, všichni organizátoři byli velmi 
příjemní a osobně jsem se dozvěděl všechno, co jsem potřeboval vědět. 

super! 

V mnoha směrech předčilo očekávání, oceňuji velké množství praktických informací o 
průběhu studia, ale třeba i mimoškolních aktivit a akcí. 

Kdybych mohl, jedu na oba termíny! 

Nechtěla jsem jet, ale jsem ráda, že jsem si díky vám našla nové kamarádky a mohla se 
seznámit s fakultou mnohem lépe. Pecka, jela bych znova! (Hned co bych dospala všechny ty 



propité hodiny.) 

Bylo to fajn 

Nejlepší zážitek, na který budu velmi dlouho vzpomínat! :) 

Úvodní soustředění splnilo mé očekávání. Přednášky byly přínosné a také jsem díky nim 
ztratila určité obavy ze studia a z jednotlivých předmětů. Sportovní aktivity jsem si užila a 
líbilo se mi, že jsme si mohli vybrat, jaké aktivity se zúčastníme. Poznala jsem spoustu 
nových lidí a našla si kamarády. Líbilo se mi, že všichni vyučující i studenti z vyšších ročníků 
byli ochotni nám pomoct a zodpovědět všechny naše dotazy. 

Z důvodu velkého počtu studentů, je těžké se seznámit a poznat větší množství lidí. Přednášky 
byly přínosné a obohacující. Myslím si, že by mohlo úvodní soustředění trvat delší dobu.  

Milé překvapení 

Přes pár detailů, které se asi nepovede vyladit na 100 % to byla paráda. Díky! 

Úvodní soustředění se povedlo. Nicméně mě některé přednášky nudily svou triviálností. Co se 
týče organizátorů, tak mi u některých vadil přehnaný "machrismus" a místy věčné pijanství. K 
seznamovacím hrám nemám co vytknout. Možná by to chtělo větší kvantitu. Od noční 
bojovky jsem čekal víc. Pár aktivit bylo fajn (asi 3 - ty dělali profesoři), zbytek mi přišel 
relativně trapný. Co je však největší + soustředění je sportovní program, který neměl chybu. 
Fakultní spolky ušly. Cesta autobusem byla taktéž bezchybná.  

Skvělá akce, kterou bych si zopakoval. Účel seznamováku splnila nad očekávání. Ocenil bych 
jen více spolupráce a interakce mezi jednotlivými barevnými týmy. 

Skvelá možnost poznat nové spolužáky i vyučující a zkusit si jak přibližně může probíhat 
výuka 

Jsem ráda že jsem jela, splnilo moje očekávání :) 

Kvalitní organizace 

Soustředění mě příjemně překvapilo a velice jsem si ho užila. Bylo zodpovězeno hodně 
otázek týkajících se studia a kombinace studentů a vyučujících jako organizátorů byla velice 
příhodná. Velký bonus byl ten, že měl člověk hodně volného času pro sebe a své vlastní 
aktivity. 

Bylo to fajn! 

Jak už jsem zmínila. Pro pristi rok bych doporučovala si lepe a hlavně dopředu připravit 
seznamovací hry. Jinak jsem byla s organizací spokojena a nemám co vytknout. 

Přínosné to moc nebylo. Těch lidí je opravdu hodně a za měsíc si nebudu pamatovat ani jedno 
jméno. Přednášky byly možná zajímavé, ale reálně mi nic nedaly. Roušky v autobusech 
nedávaly smysl. 

Poznala jsem nové spolužáky a dozvěděla se spoustu důležitých informaci. 

Jsem ráda, že jsem na soustředění jela, dozvěděla jsem se spoustu informací, které bych 
musela jinak složitě lovit na internetu, taky jsem poznala nové lidi a teď už nemusím mít 
strach , že nebudu ve škole nikoho znát  



Stánky 

Seznamovák bol nad moje očakávania, bol veľmi dobre zorganizovaný a som rada, že som sa 
zúčastnila  

Dobré, vážně dobré. Bylo hodně programu a docela málo času na samostatné poznávání 
(prostě chill a něco si sami dělejte), což mi plně vyhovuje, žádné dlouhé nudné prostoje. 
Jídelna dobrá, spoustu možností na různé aktivity (bar, hry, kvízy, filmy, táborák...), doprava 
bez jakýchkoliv problémů a ke všemu skvělá nová parta lidí! 

Paráda 

Předčilo mé očekávání 

Úvodní soustředění bylo podle mého názoru povedené (snad až na počasí) a velice mi 
pomohlo zmenšit prvotní stres, který jsem měla z nástupu na novou školu. 

Úžasný, díky moc za všechno, snad se ještě někdy potkáme:) 

Užil jsem si to 

Maximalne jsem si uzil kazdou chvili, bylo to super! 

Úvodní soustředění jsem si i přes nepřízeň počasí užil, především pak přednášku pana doc. 
Šoušy. 

Bohužel nevyšlo počasí, program a přednášky byly zajímavé. 

Super! Hned bych jela znovu :))  

Úvodní soustředění se mi celkově líbilo. Až na pár detailů, které měly spíš charakter drobných 
zmatků ohledně přesouvání a organizace, asi nemám příliš moc co vytknout. Pěkná atmosféra 
a také mnoho rad pro studium, které se mi určitě budou hodit a které bych jinak nejspíš 
nedostala. 

Celkově se mi soustředění moc líbilo, sice jsem se na začátku cítila trochu zvláštně, dokud 
jsme se nepoznali ze seznamovacích her, ale večery to pak všechno urovnaly:) 

Vše bylo v pohodě až na ten kopec v kempu. 

Rozhodne to stalo za to. Diky za organizaci i moznost se neformalne poznat!  

Úvodní soustředění jsem si užil a líbilo se mi. Řekl bych že to hlavní, co jsem od pobytu 
očekával, tj. seznámit se s novými spolužáky, se povedlo. Přednášky byly povětšinou 
zajímavé a kdybych absolvoval kurz znovu, účastnil bych se opět všech.  

Bylo to super, díky moc. 

Bylo to super. 

Ve srovnání např. s VŠE opravdu užitečné úvodní soustředění, kde člověk zjistí dostatek 
praktických informací o studiu 

Skvělé 

Výtečně odvedená práce hlavně ze strany organizátorů. 



Dobrý  

Seznamovák se mi líbil :)))  

Soustředění jsem si moc užila, seznámila jsem se se spoustou lidí, naučila se hrát Secret 
Hitlera a rozhodně všem můžu jen doporučit! (Jo a modrý tým je nejlepší!!) 

Spokojenost  

Moc se mi tam líbilo, ze strany organizátorů to bylo super, přednášky i další části programu 
byly skvělé. Pár kamarádů jsem si našel, takže úspěch :) 

Bylo to prostě super, moc děkuju. A modrá není dobrá, ale nejlepší, takže speciální díky všem 
organizátorům, zvláště z naší skupiny, bez kterých by to nebylo ani z poloviny tak parádní! 

Super! Moc se těším na mé studium na fakultě. Velice oceňuji péči organizátorů našeho týmu, 
jelikož kdykoliv jsme měli nějaké otázky, milé rádi nám je zodpověděli, poradili a tak. 
 
Děkuji za báječné 4 dny! 

Fajne, díky za možnost seznámení, dozvěděl jsme se plno užitečných věcí  

Soustředění se mi líbilo. Rozdělení do týmů podle barev je šikovné.  

Bomba! 

Dobré zázemí, hodně aktivit (přesto, že jsem se zúčastnil všeho, tak oceňuji, že aktivity 
nebyly povinné), dobré jídlo, organizace také, užitečné přednášky, rozumně zvolené 
seznamovací hry i úkoly v bojovce 

Tento seznamovák mi přišel jako skvělá akce, fakt moc se mi tam líbilo (až se mi ani nechtělo 
domů)... poznala jsem nové lidi, všichni byli většinou přátelští. Mám i větší jasno v tom, jak 
bude studium probíhat. 
Už se těším na fakultu, až se budeme potkávat, chodit na různé akce atd...velmi oceňuji 
představování spolků, protože mi to ujasnilo rozhodování, zda se někam přidat. 
Moc děkuji organizátorům za krásně strávené dny v milém prostředí s milými lidičkami! A 
samozřejmě... blue team jednoznačně nejlepší! Velké díky! 

Bylo to fajn, jen je proste na prd jak je nas moc 

Totálně super, moc děkuju! :)) 

Super, díky moc 

Na seznamováku je až moc lidí 

Bylo to libový 

Super zážitek, spousta fajn lidí. Měla jsem štěstí, že jsem byla v modrých (nejlepším týmu!), 
protože kdybych měla být ve žlutých a zpívat furt dokola Stánky, tak bych odjela domu hned 
první večer  

Rozhodne by ranní program a snídaně mohly začínat o hodinu později . Radši bych měl jednu 
přednášku po večeři než sedět ráno s kocovinou na přednášce o soukromém právu, protože 
jsem se na to nechtěl vykašlat.  



Bylo to super, akorát mi tam opravdu chyběly seznamovací aktivity 

mňam. předčilo očekávání.  

Bylo to super! Děkujeme!❤ 

Vše bylo parádně naplánováno a organizátoři odvedli skvělou práci. Doporučil bych kurz i 
příštím ročníkům. 

Soustředění bylo velmi přínosné a jsem moc ráda, že fakulta tuto akci pořádá.  

DĚKUJEME 

Líbila se mi liberálnost celého soustředění jen mě možná mrzela moc velká skupina, se kterou 
se ani nedalo nikam narvat, myslím si, že by 30 lidí bylo optimálnější. Jinak jsem byl velmi 
spokojen. 

Super ice breaker s fakultou. 

Úvodní soustředění bylo fajn a našla jsem si tu kamarády, myslím si ale, že by budoucí 
studenti více uvítali větší množství seznamovacího programu a méně přednášek, které by se 
daly zkrátit. 

Soustřední jsem si moc užil a jsem rád, že jsem měl příležitost na něj jet. 

Jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila. Děkuji 

Skvělý, zábavný seznamovák spojený s kopou srandy a nových zkušeností. Vážím si toho, že 
jsem se mohl zúčastnit. Děkuji organizátorům za výtečnou péči a starost o nás studenty a za 
cenné rady do prvního ročníku studia. :-) 

Moc se mi tam líbilo, žlutí organizátoři byli skvělí. Bavili se s námi a my se mohli na cokoliv 
zeptat. Byli fakt super a program byl parádní 

Za mě skvělý program, který mě bavil, a ideální prostředí. Rozhodně nezklamalo.  

Celkově dobré, možná trochu více proložit přednášky jiným programe. Seznamovák jsem si 
užil. 

výborný!  

Super vedoucí, skvělý program, kdy, pokud se chtěl zúčastnit, se nikdo nenudil a to 
HLAVNÍ... V baru byla plzeň :) 

Bylo to skvělý :) 

Skvělé hodnotím 10/10 

Bylo to super, ale přes snahu organizátorů je prostředí s 250 účastníky dost anonymní.  

Soustředění se mi moc líbilo, byl zde opravdu pestrý a přínosný program, bylo skvělé, že zde 
byly jak seznamovací hry, tak i přednášky ohledně studia. Organizátoři byli skvělí.Opravdu 
nelituji, že jsem jela. 
Děkuji za vše. 

Perfection  



Skvělé 

První den mi občas přišel trochu neorganizovaný - často nebylo jasné, kde a kdy přesně máme 
být, ale po založení Messenger skupiny vše probíhalo dobře. 

Super seznamovák, přínosné přednášky a skvělá organizace.  

Decentní. 

Opravdu mě mrzí ten nedostatek seznamovacích her a možná až příliš mnoho přednášek (resp. 
předmětů). Jako ochutnávka toho, co nás čeká na fakultě to nebylo vůbec špatné, ale 
představoval bych si to spíš jako úvodní hodiny na samotné fakultě. O seznamování 
paradoxně tento seznamovací kurz moc nebyl. Případným budoucím prvákům bych 
doporučoval si zajet i na nějaký ze spolkových seznamováků, které již se již podle programu 
na to seznamování opravdu zaměřují, nebo se o to alespoň snaží. Tento seznamovací kurz 
vnímám spíše jako prezentaci fakulty, což ale mnohým vadit nemusí. Záleží na tom, kdo od 
toho co čeká. Já toho čekal až moc :( 

Klidně bych si úvodní soustředění zopakovala. Program byl velice pestrý, každý si v něm 
mohl najít něco svého. 
Panovala tam příjemná atmosféra. 

Poznal jsem spoustu fajn lidí a určitě doporučuji všem budoucím prvákům jet!  

(Žlutá) je dobrá is the new (Modrá) je dobrá, soustředení mi přišlo obecně super, maximálně 
by bylo dobré odebrat na počtu přednášek za den ( a část z nich přeložit do prvního dne)  

Celkově jsem se seznamovakem velice spokojen a jsem rad, ze jsem se ho zúčastnil. 
Samozřejmě v tak velkém poctu je to o neco složitější, ale program tomu byl podle me dobre 
přizpůsoben. Dekuji moc vsem organizátorům a tesim se na studium na fakulte!  

Jsem rád, že jsem jel a že se seznamovák i před covid podařilo zorganizovat 

Úžasný seznamovák, který naprosto předčil očekávání. Skvělý lidé a organizace. Celý průběh 
byl naprosto pohodový. Nic tam nechybělo ani nebylo navíc. Prostě naprosto ideální. 
Děkuju moc všem lidem, kteří se podíleli na jeho realizaci. 

Hezky seznamovak 

Hezky zvládnuté 

Ocenila bych obzvlášť organizaci s tím, že vždy přišel mail/zpráva s pokyny, bylo naprosto 
jasné, co se má kdy a jak dělat. Toto bylo rozhodně lepší v porovnání s organizací podobných 
akcí na střední škole. 

Soustředění předčilo moje očekávání, bylo hodně příležitostí k seznámení. Zároveň jsme se 
dozvěděli všechny důležité informace. Moc děkuji za organizaci celé akce. 

Skvělá akce se skvělými lidmi 

Skvělý kurz 

Super, moc jsem si ho užila:) 

Předčilo očekávání v mnoha ohledech. Pestrý program, dobrá lokalita a fajn lidi. Osobně bych 



trošku upravil seznamovací hry a program prvního dne.  

Soustředění se mi moc líbilo - byla jsem ráda, že jsme jenom nehráli seznamovací hry, ale i se 
toho spoustu dozvěděli o studiu či fakultě. 

Paráda 

Podle mě byl seznamovák velmi dobře vymyšlen a i proveden, posílám velké dík všem 
organizátorům. Jediná věc, kterou bych pokud možno změnil je zákaz tvrdého alkoholu, je to 
velmi efektivní způsob jak stmelit kolektiv. 

Nesnáším seznamování a seznamovací hry a vůbec se mi nechtělo. Ale odjížděla jsem 
relativně nadšená a s pocitem, že jsem si to užila a budoucím ročníkům bych seznamovák 
rozhodně doporučila. To je podle mě ta nejvyšší pochvala, jakou můžete dostat! Díky :) 

Úžasné  

Bylo to super. Strašně moc informací a tipů a hlavně velká snaha je s námi aktivně sdílet. 
Díky! 

Je Škoda, že jsme se nedokázali v tak vysokém počtu seznámit všichni, ale i tak to bylo fajn :) 

Bylo to skvělé, díky moc! 

Užila jsem si to. Našla jsem tam fajn lidi a dozvěděla se spoustu věcí o studiu. 10/10, jela 
bych znovu 

Líbilo se mi, poznal jsem super lidi. Vše bylo výborně zorganizovaný, člověk měl svobodu a 
trochu volného času, ale zároveň na sebe program navazoval, takže to všechno hrozně rychle 
uteklo. Nemám co vytknout. 

Myslím si, že úvodní soustředění splnilo svůj účel beze zbytku. Semináře byly super, 
organizátoři skvěle zorganizovali akci, jediné, co bylo mohlo být zredukováno je zpěv Stánků 
(nezlobte se Nedvědi).  

Nemám ráda velké množství lidí. Když ale od toho odhlédnu (protože to je můj problém, že), 
celé ty 4 dny byly fajn. Měli jsme, myslím, dostatečnou svobodu a program jako takový byl 
dobře naplánovaný a jeho náplň byla velmi přínosná.  

úvodní soustředění se mi velmi líbilo a s organizací jsem byl spokojen 

Super, ale jak jsem již napsal, chtěl bycu se více seznamovat.  

Soustředění jsem si užil, bylo to fajn. Jedinou nevýhodou je prostě vysoký počet účastníků, 
což mi až tolik nesedí. Vím ale samozřejmě, že je to logicky proto, že je nás prostě v ročníku 
moc a že je v tom naše fakulta specifická. Jinak naprosto v pořádku. 

Bylo to super! 

Celý seznamovák jsem si moc užil a rozhodně bych ho doporučil i dalším.  

Celkově to byl skvělý zážitek a jsem moc ráda, že jsem jela. Navíc jsem moc ráda, že jsem 
byla v modrém týmu, protože jsme nejlepší a naši organizátoři jsou úplně núžasní (už jen pro 
to, že nás nenutili zpívat Stánky) a hlavně díky nim to byly úplně super čtyři dny. Opravdu se 
nám věnovali a snažili se nám se vším poradit a všechno vysvětlit. Prostě blue team rules! 



Jsem rád, že jsem jel. 

spokojenost, vice nez splnilo ma ocekavani 

Fajn zážítek 

skvělé, oceňuji to že se může zúčastnit hodně lidí. 

Úvodní soustředění mi přišlo velice fajn a rozhodně bych ho všem doporučil. 

Bylo povedené 

Soustředění jsem si moc užila, seznámila jsem s mnoha lidmi, které, doufám, budu vídat na 
fakultě. Také jsem si odvezla spoustu skvělých postřehů a rad, které by mi mohly pomoct v 
prvním ročníku. Děkuju za super dny ve Štědroníně! 

Bylo to super 

10/10. Sústredenie bolo naozaj úžasné. Spoznal som veľa fajn ľudí, zasmial som sa, spoznal 
vyučujúcich PF a od starších spolužiakov som získal cenné rady do štúdia. Štedronín som si 
veľmi užil. Ďakujem. 

Pěkné klidně bych jel na delší  

Skvělé, bylo dost prostoru na seznámení i na získání informací o studiu. Libilo se mi ze 
program byl velmi bohatý a dobre naplánovány a zorganizovaný 

Soustředění bylo super, líbily se mi přednášky, protože se člověk seznámil nejen s lidmi, ale v 
nástinu i s předměty. Trochu mě mrzí, že na seznamováku bylo tolik lidí - byl by to nadlidský 
úkol promluvit se všemi. Ovšem na to máme následujících 5 let, že... Za seznamovák moc 
děkuji a pokud se mě někdy někdo zeptá, nebudu šetřit chválou a rozhodně doporučím :) 

Jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila. Tolik skvělých a podobně smýšlejících lidí jsem ještě 
nikdy nepotkala. Rozhodně nelituji a v budoucnu bych se ráda zúčastnila i jako organizátorka. 
Děkuji za fajn pobyt! 

Celkově nemám co vytknout, nejvíce jsem si užila přednášky a úvodní seznamovací hry.  

Soustředění se mi líbilo a poskytlo mi dostatek informací, jen tam na mě bylo moc lidí 

Byla jsem velmi spokojena a mile překvapena ochotou všech. Děkuji za skvělou zkušenost  

Za mě osobně bych řekl, že toto soustředění bylo velice vydařené a chtěl bych hlavně 
poděkovat Ondrovi a Pavlovi za zajímavé zpestření programu.  

Fajn skorotýden, jen škoda, že se nemůžu pořádně seznámit s každým. Všichni byli milí a 
líbilo se mi, že nikdo nikoho do ničeho nenutí. Nejpozitivněji hodnotím událost v programu 
značenou jako "Večerní společné ohřívání" 

Super, skvělí organizátoři, super vojenský program s Ondrou a Pavlem 

Nemám co bych vytkl, kromě zákazu tvrdého alkoholu. 

Soustředění bylo kvalitně organizovaná. Přednášky byly dobré a během akce bylo i dost času 
na další aktivity. Hlavní účel (seznámit se se svými budoucími spolužáky) se zde dá splnit 
jednoduše. Celkově kvalitní akce. Díky 



Děkuji moc za celkovou organizaci soustředění. Nejen že jsem poznala úžasné lidi, ale dalo 
mi to i spoustu užitečných informací.  

Organizátori byli skvely 

Jsem ráda že jsem jela a že i přes všechna omezení jsme ho ještě vůbec mohli mít. Vždy je co 
zlepšovat, ale celkově jsem byla spokojená. 

Fpoho 

 


