
Výsledky táborové ankety 2016 
 

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. 

 Káčko    +8 

 Banditi   +5 

 Trh kouzelných předmětů +4 

 Vlaky   +4 

 … 

 Výzva   -4   

   

3-4. Nejoblíbenější vedoucí 

 Marek   +24 

 Romča   +15 

 Babul   +15 

 Martin   +15 

 … 

 Skřítek    +6 

   Romeo (a to tam ani nebyl)   -7 

 

5.-6. Nejoblíbenější táborník 

 Bára   +9 

 Jirka   +8 

 Strejda   +5 

 Tomáš P.  +5 

 … 

 Dominik  -16  

 Kristián  -23 

 

7. Líbilo se vám tu? 
 Hodně nadšené ano 15 

 Ano   24 

 Možná     1 

 Ne     1 

  

8. Líbil se vám program? 

 Hodně nadšené ano 10 

 Ano   28 

Nic lepšího není   1 

 Většinou ano     1 

 Mohl být i lepší     1 

 

9. Jak se vám líbila legenda? 

 Hodně nadšené ano  6 

 Ano   33 

 Celkem jo   1 

 

10. Co se vám nelíbilo na táboře? Co byste 

změnili? 

 Latríny   6 

 Nic   5 

Budíček  5 

 Sprchy   3 

 … 

11. Chcete jet příští rok? 

 Ano (nadšené)    6 

 Ano   26 

 Asi jo     2 

 Nevím     1 

 Možná     3 

 Ne     2 

  

12a. Hodnocení jídla 

 1 (hodně nadšená) 18 

 1   4 

 1-   1 

 ½   5 

 2              6 

 2/3   1 

 3   4 

 3-   1 

 

12b. Nejoblíbenější jídlo 

 Poslední večeře 17 

 Špagety    9 

 Franc. Brambory   6 

 Rajská     3 

 Zapékané těstoviny   3 

 Rizoto     3 

Všechno    3 

… 

 

13. Návrhy na téma příštího CTH. 

 Hunger Games           5 

 Disney   4   

 Ústav pro zvířata 3 

 Pokemoni  3 

 Superhrdinové  3 

 Kdo přežije  3 

Další: Tajný život zvířat, agenti, vojáci, dračí 

škola, cesta do středozemě, koně, město duchů, 

western, vesmír,… 

 

14. Jaký je váš nejsilnější zážitek? 

 Jirka v boratkách   12 

Děda Pařízek    5 

 Kikin a latrýna   5 

 Erik a jeho kalhoty   4 

Táborák    3 

 Šeřík      3 

 Latrýny    3 

Další: Suky, Blansko, kočka, včerejší noc, koniny, 

sníst kuře na paprice, kuželky, káčko, bjelušky 

 

 



 

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

 „Ahoj“, „Bude se mě stýskat“, „je to tady 

super“, „Fakt tady pojedu znova“, „Moc se mi 

tady líbilo“, „Jak je?“, „Babul je frajer“, 

„Hezké téma “, „Babul je…kamarád“, 

„Potřebuji Báru, je trochu Bára, ale je to Bára 

bez Báry“, „Prosím, zadělejte díry na louce“, 

„Jste borci“, „Ta židle se zlomila sama“, „u 

Kauflandu mají slevu na mléko“, „Aby se 

tenhle tábor vždycky konal“, „Tome, pozdrav 

Lucku“, „Babulova mama chodí pozadu“, 

„Máš ráda brambory, dala by sis šunku“, 

„Mělo by se za sprostá slova dřepovat“, 

„Mohly by být i holky kapitánky“, „Doufám, 

že tábor bude ještě hodně dlouho“, „Nečekala 

jsem, že se to takhle povede tohle téma…ale 

hrozně se těším na další rok a budu doufat, že 

jednou budu moct vymýšlet všechno s 

vedoucími“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejstrašidelnější pokoj 

Během tábora se do jednotlivých pokojů 

přikreslovaly strašidelně věci, které si 

táborníci sami vybírali. Jako 

nejstrašidelnější byl vybráž žlutý pokoj, 

pak zelený, pak červený a nakonec modrý. 

Jelikož bylo pořadí extrémně vyrovnané, 

rozhodla tato vsuvková hra o celkovém 

vítězi a novém řediteli, který byl vedoucí 

zeleného oddělení. 

 

 


