
Výsledky táborové ankety 2017 
 

Anketu vyplnily všechny děti. V otázkách, kde v odpovědích nejsou 3 tečky, jsou zahrnuty úplně 

všechny odpovědi. Odpovědi napsané kurzivou nejsou přesné odpovědi, ale shrnuté do stejného 

smyslu. 

 

1-2. Nejlepší hra a nejhorší hra. 

 Noční jména  +14 

 Kuželky  +12 

 Hadráky  +11 

 Stezka odvahy  +4 

 … 

 Poklad   -5 

 Ďáblovy kolečka (dostaly název i hodno- 

 cení podle své obtížnosti) -7   

   

3-4. Nejoblíbenější vedoucí 

 Babul (Ignis)  +26 

Marek (Chichikos) +22 

 Martin (Silouubius) +16 

 Tom (Chytrolínos) +16 

 Mlčoch (Aquos) +15 

 … 

 Radek (Kámos)  +7 

   Lord Pařízek    -2 

 

5.-6. Nejoblíbenější táborník 

 Goofy   +9 

 Simona  +8 

 Nikola B.  +6 

 Patrik Č.  +6 

 Ondra Z.  +6 

 Tereza K.  +6 

 … 

 Katarina  -16 

Jirka   -27 

 

7. Líbilo se vám tu? 
 Hodně nadšené ano 16 

 Ano   16 

 Jo i ne     1 

 Ne     1 

 A tobě?    1 

 Dost blbá otázka, je to tu super   1 

 

8. Líbil se vám program? 

 Hodně nadšené ano 15 

 Ano   17 

10/10     1 
Žádné takové programy jsem ještě  

nikde neviděla    1 

 Ano, až na výjimky    1 

 50 na 50      1 

 Bylo to hrozné   1 

 

9. Jak se vám líbila legenda? 

 Hodně nadšené ano  11 

 Ano   15 

 Dobře vymyšlené  4 

 Zajímavé   2 

Srandovní   1 

 Nesnášíme Pařeza, ale líbilo  1 

 8/10    2 

 

10. Co se vám nelíbilo na táboře? Co byste 

změnili? Co se vám líbilo? 

  Nelíbilo, co změnit: 

Nic bych neměnil 5 

Trochu jiné záchody 5 

Víc her  1 

Ne morseovce  1 

Víc velkých děcek 1 

Chtělo by to vzestup pacienta 0 1 

 14 dní je málo  1 

 Změnit: Jedno velké nic 1 

  Líbilo: 

Hry a program 9 

Výlet Macocha 9 

Všechno je perfektní 8 

Výlety   8 

Táborák  2 

Budíček  5 

Další: výzva, jízda na lodičkách, dobří 

vedoucí, jídlo, kolektiv, výzvy bohů  

 

11. Chcete jet příští rok? 

 Ano (nadšené)  13 

 Ano   16 

 Chci     1 

 Asi jo     4 

 Už jsem se ptala mamky   1 

 Možná     1 

 Ne     1 

  

12. Hodnocení jídla 

 1 (hodně nadšená) 20 

 1   5 

 1-   4 

 ½   2 

 2   4 

 5   1 

 1.týden 1, 2.týden 3 1 

 

 

13. Návrhy na téma příštího CTH. 

 Středověk  3 

 Western  2   

 Kdo přežije Sloup 2 



Další: Nalezené koťátko, přeživší, konec světa, 

ufo, budoucnost, kuchaři, pacient 0, dobývání 

hradu, doba ledová, kovbojové, legendy se vrací, 

zombie apokalypsa, zvířátka (na několik způsobů) 

 

14. Jaký je váš nejsilnější zážitek? 

 Láďova silná baterka  6 

Děda Pařízek   4 

 Macocha   3 

 Budíček   2 

 Rozcvička   2 

Další: Táboráky, večerka, Pařízkova zrada, v noci 

na WC, zničení krásné sošky, kachní párty, 

kolektiv, stezka odvahy, moje zapalování 

slavnostního ohně, hry,… 

 

15. Cokoli dalšího, co máte na srdci (vzkazy) 

 „Tome ahoj“, „Bylo to skvělé“, „Jste nejlepší 

vedoucí na zemi“, „Mám hlad“, „Kéž by tento 

tábor byl 3 týdny“, „Chci domů“, „Děkuji 

vám za super zážitek“, „Ahoj“, „Chci být 

zdravá a velká“, „Bylo to tu super!!! To 

nejlepší, co jsem zažil, zatím“, „Nechci domů, 

je to nejlepší část roku, miluju vás“, 

„Doufám, že tu bude Romča“, „Jste skvělí“, 

„Chytrolínusova Zindulka pozdravuje, jste 

nejlepší“, „Lepší trika (ne tak tlusté)“, „Více 

jídla“, „Tome, tvař se bohatě“, „Nejlepší 

tábor“, „Kéž bych tady byl ještě 6 dní“, „Chci 

být s Goofym“, „Ahoj Johny“, „Tuhletu 

otázku si domyslete “.  
 

 

 

 
Stupnice přízně bohů na konci tábora (kmeny 

sbíraly přízeň, aby za ní nakonec záskali 

bonusové body): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné shrnutí: 

Kdyby bylo v anketě počasí, tak by 

jistě dostalo 10 z 10, bylo naprosto 

optimální (že by to zařídili bohové, 

kterých jsme letos na táboře měli 

požehnaně?) Zdálo se nám, že letos 

děti držely více pohromadě (že by to 

bylo způsobeno absencí mobilů). 

Reakce dětí v anketě potvrzuje 

perfektní souhru vedoucích, opravdu 

dobře namazaný stroj, díky všem.   
 

 


