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a) Základní charakteristika všech 5 turnusů STK 

Byly uspořádány 3 prosincové kempy zaměřené hlavně na rozvoj základních lyžařských schopností co 

největšího počtu dětí a 2 lednové kempy zaměřené specificky na LOB dovednosti a nácvik běžeckých 

technik používaných v LOB. Celkem se těchto pěti kempů zúčastnilo 294 dětí ve věku od 10 do 18 let – 

detaily viz tabulka s hlavními charakteristikami jednotlivých kempů: 
 

místo Boží Dar Mísečky 
Praděd – 
Ovčárna 

Jakuszyce - 
Harrachov 1 

Jakuszyce - 
Harrachov 2 

Celkem 

datum 8-15.12.2019 15-20.12.2019 15-20.12.2019 2-7.1.2020 7-12.1.2020  

ubytování 

Penzion U 
sněhuláka  

+ Apartmány 
47 

Jilemnická 
Bouda 

chata Sabinka  
+ chata 

Barborka 

Lesniczowka 
Jakuszyce + 
Na Mýtinách 
Harrachov 

Lesniczowka 
Jakuszyce + 
Na Mýtinách 
Harrachov 

 

Hlavní 
organizátor 

Vašek 
Zakouřil 

Vlasta 
Zlesáková 

Kristýna 
Skyvová 

Jan Petržela Jan Petržela  

Hlavní trenér Jan Pecka 
Vlasta 

Zlesáková 
Jan Petržela Jan Petržela Jan Petržela  

hlavní 
ambasador 

   Petr Horvát Petr Horvát  

počet trenérů 7 (Ø=4) 8 7 (Ø=4) 2 2 26 

počet pomoc. 
trenérů (rodičů) 

0 2 5 (Ø=3) 4 2 13 

počet 
ambasadorů 

1 0 0 5 5 11 

počet dětí 67 89 70 35 33 294 

                                Z výše uvedeného celkového počtu 294 dětí se jich 40 zúčastnilo dvou kempů (1x prosinec + 1x leden). 

http://www.orientacnisporty.cz/rada-pro-podporu-inovaci
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Přípravy všech 5 kempů probíhaly od prosince 2019 a naplno se rozběhly od května 2019 (po dubnovém 

uzavření smlouvy mezi ČSOS a koordinátorem Janem Petrželou). Ten zajišťoval ubytování, stravování, 

nábor ambasadorů, vypsání kempů, zpracování přihlášek, komunikaci se všemi účastníky, evidování plateb 

atd. Nejobtížnějším úkolem bylo zvládnutí velkého převisu poptávky na prosincové kempy (více než 300 

přihlášených dětí na 150 míst). Proto byly všechny prosincové kempy kapacitně rozšířeny o 20–40 %, takže 

se těchto tří kempů nakonec mohlo zúčastnit 226 dětí. Naproti tomu nebyl dostatečný zájem o vypsaný 

termín Jakuszyce 3 a byl proto zrušen (termínově vycházel těsně před nominační LOB v Abertamech a 

navazující ZODM a účastníci zřejmě chtěli odpočívat a nezameškat pololetní finiš ve škole). 

 

Realizace všech pěti kempů byla o něco komplikovanější, než se předpokládalo. Zejména kvůli velkému 

počtu účastníků, a ne úplně příznivým sněhovým podmínkám. Nicméně pečlivý výběr lokalit a notná dávka 

štěstí umožnily, že i když se v mnohých tradičních lyžařských lokalitách lyžovat nedalo, tak na všech STK 

kempech se lyžovalo po celou dobu a na lednových byl LOB trénink každý den. Nejsložitější to měli se 

sněhem na Božím Daru, kde děti každý den běhaly za sněhem 1,5 km do lyžařského centra na Fichtelbergu 

a zpět (výbava se vozila auty). Přes všechna tato omezení se na všech turnusech podařilo kvalitně 

potrénovat a děti posunout na vyšší lyžařskou úroveň. Zatrénovali si i ambasadoři. 

 

Kvalitu akce a spokojenost účastníků kromě děkovných emailů organizátorům dokládají zejména 

výsledky dotazování členů RPI přímo na místech kempů i mimo ně (viz kapitola B níže) dobře korelující s 

výsledky dotazníkového průzkumu u dětí, jejich rodičů, trenérů a ambasadorů (viz kapitola C níže). 

b) Vyhodnocení od RPI 

Sběr informací byl proveden několika osobními návštěvami a dotazováním členů think-tanku RPI přímo na 

místech kempů, doplněných osobními a telefonickými rozhovory s hlavními organizátory, trenéry, 

ambasadory i rodiči. Velký objem informací jsme získali od koordinátora Jana Petržely, který na Božím 

Daru, na Pradědu a v Jakuszycích + Harrachově fungoval současně jako organizátor, trenér a částečně i 

jako ambasador. Závěry: 

• Celkově velmi velká spokojenost účastníků, jejich rodičů i trenérů, místy hraničící až 

s nadšením z uspořádané akce, spojené často s poděkováními či prosbou o pokračování akce i 

v roce 2021. Nesetkali jsme se s celkově negativním hodnocením (i když jich prý několik málo bylo). 

• Dobrá organizace (zásluha zejména Jana Petržely a hlavních organizátorů) a to navzdory 

sněhovým podmínkám a velkému počtu účastníků. Šlo v tomto rozsahu o pilotní rok, neb loňské 

pilotní kempy byly mnohonásobně menší a vlastně byly přidružené k soustředění repre týmů. 

• Večerní setkání dětí s ambasadory se osvědčila a jednoznačně přispěla k úspěchu všech kempů. 

Nenahraditelný živý příklad zapálených sportovců, kteří milují svůj sport, hodně ovlivnil účastníky – a 

to jak z hlediska LOB, tak i výkonnostního O-sportování. Zajímavý (a pro nás v RPI trochu 

nečekaný) postřeh je, že to bylo nečekaně přínosné a příjemné i pro ambasadory. 

• Materiální zabezpečení akce bylo dostatečné. Byla auta i řidiči, projektor na večerní sezení (slidy, 

rozbory postupů), v Jakuszycích sněžný skútr i tiskárna na mapy přímo na kempu. 

• Ambasadoři hodnotili převážně pozitivně vše, včetně pohovorů s dětmi. V Jakuszycích navíc 

hodnotili kladně i možnost využití LOB tréninků, které byly zajímavé a přínosné i pro ně. 

• Oblasti, kde by šlo věci zlepšit, byly také. Naštěstí nebyly tak zásadní, aby pokazily dojem z celé 

akce. Za významné pro příští rok považujeme (seřazeno dle důležitosti): 

o Dřívější vypsání rozpisů kempů a přihlášek (optimálně v červnu)  

o Pomoci dětem s mazáním lyží – teoreticky i prakticky. Určitě je třeba se pokusit o 

přednášku o mazání lyží. Navíc by určitě bylo přivítáno to, co je již mnoho let běžnou 

součástí kempu na Mísečkách a sice: 

▪ Kopyta na mazání lyží + žehličky 

▪ Základní parafíny + vosky 
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▪ Trenéři, kteří děti naučí lyže mazat a 1–2 x za kemp s nimi jejich lyže i namažou. 

o Fyzioterapeut zodpovědný za rozcvičky, večerní protahování a posilování, a vysvětlující 

proč a jak protahovat (přednáška, ukázky, workshop). Mohl by rovněž poskytovat masáže a 

napravování (je-li třeba) Trenéři na toto neměli kvůli zajištění programu dostatek času. 

o Bohatější program – např.: 

▪ kvalitní rozcvičky  

▪ regenerace, protahování a posilování, wellness, sauna apod. 

▪ přednášky se sportovní tématikou – např. výuka protahování a posilování, diskuse k 

důležitosti výživy, jak pracovat s OCADem (vloni připravil účastník Šimon Mareček). 

▪ teorie lyžařského stylu (i v Jakuszycích, ačkoliv tam byl důraz na LOB techniku) 

o Těsnější propojení ambasadorů a dětí – zintenzivnit přenos zkušeností, společné tréninky, 

pokud možno i společné ubytování a další aktivity 

o Pestřejší jídlo v Jakuszycích na Lesniczowce – nutno promyslet a zrealizovat jinak. 

o Přidat další lyžařské trenéry, aby šlo pracovat v menších skupinkách a vhodně rozdělovat 

účastníky dle věku a lyžařských / LOB dovedností. 

o Zveřejnění časového harmonogramu kempu předem (časy tréninků, stravování atd, jaký 

trénink kdy, kde apod.) 

o Víme o zájemcích, kteří by rádi jeli (poslali na STK děti) ale neposlali přihlášku, neb 

nevěřili, že by se na akci mohli dostat → třeba lepší osvěta 

Poznámka: Většina výše uvedených témat se objevila i v dotazníkovém průzkumu. 

c) Vyhodnocení účastnického dotazníku 

Odkaz na letošní anketní dotazník a na XLSX soubor s odpověďmi 

Respondenti (celkem 167 vyplněných dotazníků) 
71 dětí (9 až 17 let, průměr 14 let) = 28 % z dětských účastníků kempu (254=294-40) 

71 rodičů (39 až 65 let, průměr 45 let) 

  6 ambasadorů (17 až 26 let) 

16 účastníků kempů v roli trenér, rodič, pomocník  

  3 neúčastníci kempů v roli trenéra dítěte, šéfa oddílu, řidiče 

Základní zhodnocení 
Celkově velmi pozitivní až extrémní spokojenost dětí, trenérů i rodičů doložená odpověďmi 

na 3 jednoduché otázky (viz grafy níže) i slovním hodnocením celé akce (pod grafy).  

Poznámka: V grafech nerozlišujeme respondenty, rozložení odpovědí bylo ve všech skupinách podobné. 

https://forms.gle/x71fdSHKEmuUCA888
http://www.orientacnisporty.cz/upload/STK/202003-STK_LOB_odpovedi.xlsx
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Extrémně vysoká procenta pozitivních odpovědí (v obou případech přes 98% a to ve všech 

skupinách respondentů) mluví sama za sebe. Dobře to koreluje se slovním hodnocením od dětí, 

rodičů i trenérů, které rovněž vyšlo velmi pozitivně až nadšeně. Při podrobnějším pohledu do 

odpovědí navíc překvapí, že i ti, kdo odpovídali ‘Spíše ano‘ nebo ‘Ano, když se zeptají‘ hodnotí 

akci jako velmi dobrou až super. To je známkou mimořádné vydařenosti akce a ze statistického 

hlediska je to daleko nad běžným průměrem spokojenosti u akcí pro mládež. Výsledky 

svědčí dle našeho názoru o dalších dvou věcech:  

1) O-mládež, rodiče a trenéři správně pochopili smysl a zaměření akce  

2) toto zaměření a styl akce jim vyhovuje.  

P.S: Kdo se chce nabít pozitivní energií a bezprostředně pocítit spokojenost dětí a 

rodičů z uspořádaných kempů, tomu doporučujeme si pročíst převážně velmi 

pozitivní slovní hodnocení ve sloupci G v XLSX souboru s odpověďmi. 

 

Podíl těch několika spíše nespokojených a nespokojených je velmi malý (1,2 až 1,8 % 

neboli jen několik málo jedinců), nicméně jejich důvody vnímáme a analyzujeme. Domníváme 

se, že na vině byly pravděpodobně tři faktory, které lze obtížně ovlivnit a to „nesednutí si“ 

konkrétního dítěte s konkrétním trenérem či trenérkou, „nesednutí si“ konkrétního dítěte s dětmi 

ve skupině či na pokoji a možná i nepochopením zaměření konkrétního kempu a z něj 

vyplývajících požadavků na minimální lyžařské schopnosti a samostatnost dítěte. 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/STK/202003-STK_LOB_odpovedi.xlsx
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Sportovní rozvoj dětí 

Přínos je hodnocen velmi kladně až nadstandardně – viz výsledky ankety v grafu níže: 

Několik typických citací z dotazníku: 

• Super akce, díky které už konečně umím skate a snad jsem trochu zapracovala i na technice. 

• Na akci jeli naši dva kluci. Podle jejich ohlasů se tréninky opravdu povedly, navíc se podařilo potrénovat na 

sněhu před začátkem sezóny, takže velká spokojenost. 

• Objektivní zdokonalení v běžkách, výborná organizace ze strany trenérů, syn se těší na další soustředění 

• Velké zlepšení v technice, mám teď daleko jistější pocit při jízdě. 

• Trenéři se dětem maximálně věnovali a dokázali i při špatných sněhových podmínkách trénovat techniku.  

• Vidím obrovské zlepšení v technice bruslení, nadšení dětí, že jim to šlo a byli spokojení jak s tréninkem, 

trenéry, potkali se s novými kamarády. Za mě top. 

• Opět spokojenost. Syn se akce účastnil i v minulosti a vždy to vedlo ke zlepšení techniky běžkování a dobře 

si zatrénoval. 

• Tréninky na lyžích byly skvělé, naučila jsem se nové věci, trénovali jsme hezky a hodně na rovnováhu, to 

mně pomohlo. LOB trénink byl taky fajn.  
• Dcera byla nadšená a pozorujeme i velký pokrok a zlepšení na běžkách. 

• V Jakuszycích jsme měli možná i víc LOBu než normálního lyžování ten program byl fakt super byl střídavý a 

zábavný. Ty rozbory (v Harrachově) s Johankou byly fakt přínosné. 

• Skvěle připravené tratě i mapa, ubytování fajn. Za mě perfektní lob příprava.  
• Starší dcera chválila v Jakuszycích, že byly projeté stopy skútrem, tréninky byly nejen objemové, ale 

postavené i jako LOB, a také, že došlo na detailní rozbory postupů. Vzhledem k malému počtu závodů tyto 

tréninky ocenila, možná zvlášť v letošním roce, kdy se kromě ZODM ještě LOB závod nejel.  
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Výrazné posílení vztahu dětí k LOB 

Akce měla jednoznačně výrazný pozitivní dopad na zlepšení vztahu účastníků k LOB – viz 

porovnání grafů níže o vztahu k LOB před a po akci.  

Kromě jednoznačného posunu většiny dětí směrem k většímu zájmu o LOB z dotazníků vyplývá 

další zajímavá věc: největší skok vidíme u těch, kteří LOB brali jako málo zajímavý nebo o něm 

nic nevěděli. Současně je potěšitelné, že snížení zájmu indikuje jediné dítě (z úrovně 9 na 8 a 

důvodem je „nuda a málo LOB tréninků“ na prosincovém kempu, který byl dle rozpisu zaměřen 

na zdokonalení lyžařských schopností). Nicméně poučení z toho je, že stojí za zvážení přidání 

LOB teorie a mapových rozborů i do programu těchto kempů. 

 

Několik typických citací z dotazníku: 

• Moc mě to bavilo, líbilo se mi prostředí a poprvé jsem si vyzkoušela LOB  

• Výborná akce pro naprosté začátečníky s LOB  

• V Jakuszycích jsme měli možná i víc LOBu než normálního lyžování ten program byl fakt super byl střídavý a 
zábavný. Ty rozbory (v Harrachově) s Johankou byly fakt přínosné.  

• Parádní akce, hlavní přínos spatřuji v utužení "rodiny LOB". 

• LOB jim přiblížili co nejvíc, trénovali jízdu s mapníkem, večer na sucho mapu. Sníh na opravdový LOB bohužel nebyl. 
 



Rada pro podporu inovací                                                    Vyhodnoceni pěti LOB STK kempů 2019/2020 

  

Správce dokumentu: Jiří Hlaváč; Zpracovatelé výsledků ankety: Jiří Hlaváč + Jan Petržela                7 (z 9)  

d) Vyhodnocení koordinátora Jana Petržely 

Náročnost celého projektu byla výrazně vyšší, než jsem ze začátku očekával. Nastavení celého systému, 

komunikace s trenéry, hlavními organizátory prosincových kempů a zařizování všech ostatních STK si 

vyžádalo hodně času, kvůli čemuž se celý projekt dostal do skluzu a následně jsem řešil vždy jen to, co 

hořelo nejvíce. Uvědomuji si, že včasné vypsání termínů i následně podávané informace jsou pro zájemce 

zásadní pro plánování programu na několik měsíců dopředu. Z toho důvodu je potřeba upravit celý proces 

vypisování termínů, systém přihlášek a evidování plateb. 

 

Do budoucna je potřeba při zpracování přihlášek lépe využít automatizování procesů. Zvolená varianta 

excelových přihlášek se při obrovském počtu zájemců ukázala jako velmi nepraktická a časově velmi 

náročná. Stejně tak evidování plateb všech účastníků zabíralo velké množství času, který pak chyběl pro 

řešení zásadních věcí – včasné vydání jmenných seznamů na další akce, pokynů pro účastníky atd. 

Budeme tak muset systém přihlášek udělat jinak, nejspíše přes google formulář, který nám to bude rovnou 

přepisovat do tabulek. Stejně tak by bylo vhodné vymyslet systém automatické kontroly plateb přes 

variabilní symbol. Pro zjednodušení tohoto procesu bych také doporučil nerozdělovat platbu na zálohu a 

doplatek. Vybírání doplatků na místě je komplikované na evidování a nepřináší mnoho výhod. Při neúčasti 

dítěte na akci je nutné stejně řešit, kolik peněz ze zálohy vracet. 

 

V případě LOB kempů se ukázalo, že koncept, kdy koordinátor akci pouze připraví a následně ji realizují 

trenéři dětí a ambasadoři, není reálný. Na rozdíl od OB kempů se totiž na LOB kempy hlásili především 

jednotlivci nebo malé skupinky dětí z různých oddílů bez vedoucích trenérů, kteří by si realizování akce 

vzali na starost. Proto byla nutná moje přítomnost na akcích téměř po celou dobu trvání kempů, 

koordinování trenérů, ambasadorů a pomáhajících rodičů. Tady musím zdůraznit, že všichni zúčastnění 

spolupracovali skvěle a bez nich by to v žádném případě nešlo. Jde tedy jen o skutečnost, že když trenér 

nepřipravuje akci od začátku, je následné delegování úkolů složité a stejně je potřeba, aby tomu na místě 

někdo „velel“. 

 

e) Poděkování organizátorům 

Od účastníků (typické citace z dotazníku a z emailu): 

• První slovo „Super“ či „Skvělé“ - v anketě 15x 

• Dotazník vyplňovala dcera, jako rodič mohu potvrdit, že celkově je akce výborná, velmi přínosná. Na 

Mísečkách byla několikrát už starší dcera, mladší podruhé a vždy vidíme, že tato týdenní akce je hodně 

posouvá dopředu, zejména v technice lyžování.  

• Mockrát děkujeme za zorganizování kempů a trenérům za realizaci!!! 

• Všechny děti byly spokojené, obdivuji, že vše dobře fungovalo i při nedostatek sněhu a celkově je prima, že 

někdo dobrovolně věnuje čas a energii cizím dětem. 

• Je super, že jsou projekty STK, kdy se můžou děcka zdokonalit na běžkách a v LOB, být na horách, něco se 

na učit a být i s dobrou partou 

• Výborný nápad, vše OK. Líbilo se mi to, zdokonalil na běžkách a poznal jsem spoustu nových skvělých lidí 

• Přístup trenérů a účastníků byl výborný, program narušil nedostatek sněhu. 

• Spokojenost s nápadem, průběhem i zajištěním, na to, že to byl první ročník, super, dále viz níže 

• Líbily se mi všechny tréninky, jak byly postavené. Oceňuji práci trenérů a jejich přístup a chování k nám. 

• Maximálně spokojená dcera 

• Syn byl moc nadšený 

• Dcera přijela spokojená, celý týden trénovali v odpovídajících skupinách, trenéři super 

• Moc se mi tam líbilo a budu rád, když tam pojedu znovu. 

• Jsem moc ráda, že se akce koná a že se pro moje děti našlo místo. A navíc to bylo skvělé, dle ohlasů jiných 

dětí z oddílu i dle ohlasu mých dětí. 
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• Skvělý nápad a velmi dobrá realizace. Jako pilotní ročník celkově velmi dobré. K dokonalosti chybělo ještě 

trochu sněhu a možnost najezdit skútrovky v lese. 

• Super to bylo a velké poděkování Honzovi za jeho přístup k celé akci 

• Jsem velice spokojený. Pokračujte v této akci prosím.  

• Celkově STK jako akce skvělý počin hodný pokračování, kombinace Harrachovských Mýtin a Jakuzsyce 

skvělá a – Ňufe, klobouk dolů před Tvým způsobem organizace a schopností řešit problémy v klidu, pohodě a 

s přirozenou autoritou :) 

• Bylo to super, hrozně pohodový, počásko přálo, sníh byl, co víc chtít, díky za super sousko, 

• Nemám co vytknout moc se mi tam líbilo a hlavně mě moc bavila bojovka na polskou chatu      

• Skvělá akce na skvělém místě a se skvělými lidmi :) 

 

Od RPI a od autorů myšlenky STK:  

K výše uvedeným díkům se přidáváme i jako Rada pro Inovace. Děkujeme zejména Honzovi Petrželovi i 

všem trenérům a rodičům za pomoc, bez nich by akce nemohla vůbec proběhnout nebo by byla její 

úroveň horší. Děkujeme i ambasadorům, kteří svou přítomností a diskusemi s dětmi významně pozdvihli 

hodnotu akce v očích dětí. Děkujeme i celému ČSOS a zejména LOB sekci za vstřícnost, podporu akce 

a pomoc s přípravou, včetně zapůjčení sněžného skútru, kvalitní tiskárny a za finanční příspěvek. 

 

f) Zajímavé postřehy nezachycené výše 

Citace z dotazníku: 

• STK kempy jsou rozhodně dobrý nápad ale chtělo by to zdokonalit pár věcí jako např. protahování, nějaký 

program mimo tréninky a večerní setkání s ambasadory (spolupráce s ambasadory na tréninku, cvičení na 

specifickou LOB techniku atd.)  

• Já chci opravdu moc celou akci pochválit, jsem moc ráda, že se děti naučí něco o LOB a hlavně od někoho 

jiného než ode mě (aktivně jezdím LOB, trénuju vlastní děti OB - a to není ideální :-)). 

• Hodnotím kladně LOB i sociální rozměr – dcery se sbližují se soupeři/kamarády z jiných oblastí. 

• Věková hranici by mohla být i pro mladší (11-12 let), ve všech sportech se začíná dřív a v tomto věku už bývají 

děti samostatné 

• Doplnit: V závěru nějaké měřené tréninky, buď LOB nebo aspoň v lyžování. Vzhledem k nedostatku sněhu 

chyběl výlet..., možná nějaká osvěta trenérům, kteří LOB nedělají, náměty na tréninky 

• Chybí mi explicitní propagace LOB a běžeckého lyžování jako doplňkového sportu k OB 

• Přidat večerní povídání, motivační videa, zážitky ze závodů......cestování, televizní záznamy z lyžařských 

závodů – okoukat techniku. 

• Větší důraz na mapový rozbor tréninkových tratí a závodů LOB 

• Individuální okomentování lyžařského stylu 

• Zaměřit se více i na kvalitní stravu sportujících dětí, klidně i za cenu větší ceny, kterou budeme muset uhradit. 

• Do soustředění bych zařadila přípravu závodníka před startem (na co se dívat, co vnímat, co má mít načteno 

před samotným startem, jaké má možnosti pro získávání informací).  

• S ohledem na to, že je to STK zaměřený hlavně na LOB (a přitom sem jede spousta dětí, které běhají klasický 

OB, a mají s LOB jen okrajové zkušenosti) bych zvážila i začlenění nějaké (pod)večerní aktivity, kterou by se 

děti víc seznámili s LOBem, s našimi reprezentanty a se systémem závodů 

• doufám, že projekt bude dlouhodobý tak, aby se děti postupně zlepšovaly (s trénování LOBu má zkušenost jen 

málo oddílů, jinak to děti dělají s rodiči nebo vedle OB a proto je tento projekt pro ně velmi užitečný) 

• Ambasadoři bydleli mimo, a tak s dětmi neměli takový kontakt. V jedné budově by se mohli více zapojit do 

trénování nebo vysvětlování techniky nebo LOBu. Takto je někdy nahrazovali rodiče. 

• Prosím pokračovat v tom. Přišlo mi, že dětem to dalo opravdu hodně. 

• Je to krok správným směrem, jen tak dál. 

• Velmi děkuji. Je to moc dobrá iniciativa. 

• Děkuji, pokračujte prosím. Pokračujte! 
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A pro objektivitu i jediné dvě celkově negativní reakce (pastováno z pole „Celkové hodnocení slovně“): 

• Nic moc, většinu času nuda, pouze lyžařské tréninky, nulová výuka LOB + žádné rozbory map, jídlo taky nic 

moc (číselné hodnoceni = 4 z 10) 

• Špatný přístup trenérů k žákům, trenérka se nevěnovala dětem vzadu, pokyny říkala ještě, než všichni dojeli, 

což znamená, že jsme nevěděli, co máme dělat a jak to udělat správně (číselné hodnoceni = 2 z 10) 

 

g) Závěr a celkové shrnutí 

Letošní LOB kempy se jednoznačně vydařily, na tom se shodují účastníci, rodiče, ambasadoři i trenéři. 

Dokládá to i provedený průzkum RPI a zejména jednoznačně vyznívající výsledky dotazníkové ankety. 

A to vše i přes mimořádně složité sněhové podmínky letošní zimy a navzdory výrazně většímu počtu dětí na 

akcích, než bylo původně plánováno a připravováno. 

Od účastníků, rodičů, trenérů i ambasadorů je cítit silný zájem o pokračování LOB STK i během příští zimy.  


