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Milí čtenáři,

Shrnutí nejlepších momentů letošního tábora

dostává se k vám tradiční
potáborové vydání Lumturo
Listů s přepisem táborové
ankety.

Tři týdny strávené v jihočeské přírodě jsme měli možnost ohodnotit v
závěrečné anketě vyplňované těsně před odjezdem.

V pátek jsme opustili náš letní
domov. Někdo strávil na louce
obklopené lesy
ve vlastnoručně postaveném stanu čtyři
týdny, jiní o týden či dva méně
a někdo třeba jen jedno
odpoledne. Jsem ale přesvědčená, že všichni měli
dostatečnou možnost nasát
táborovou atmosféru, která se
letos nesla na izraelské vlně.
Šest skupinek v celotáborové
hře
symbolizovalo
šest
izraelských kmenů, které se
společně
snažili
obnovit
jeruzalémský chrám a ať už se
jim dařilo více či méně
společné úsilí přineslo ovoce a
stavba se vyvedla. Navíc
letošní
počasí
téma
celotáborové
hry
dost
podporovalo a snažilo se i naši
louku proměnit ve vyprahlou
zem. Za celý tábor sprchlo
tolikrát, že by na spočtení
stačila jen jedna ruka, a tak u
páté otázky v anketě nikdo
nemohl napsat usínání pod
stanovou plachtou, do které
bubnují kapky deště, protože
taková situace nás letos zcela
minula.
Tábor je za námi, pomalu se
začínají hojit „táborové nohy“,
zvykáme si na neustále teplou
vodu v kohoutku a rozjíždíme
se na další dovolené. A pokud
vás letní toulky zanesou do
Bechyně, neváhejte se projít
až na tábořiště, kde ještě pár
týdnů budou stát vůdcáky. A ty
navíc teď mimo tábor nejsou
tabu.
Lucie Cisariková

Martin Benda

Společná fotografie v krojích
Otázky:
1) Nejlepší jídlo tábora?
2) Nejlepší program tábora?
3) Nejoblíbenější táborová písnička?
4) Změny do budoucna?
5) Nejnezapomenutelnější moment tábora?
Bury
1) steak
2) Party Hard
3) Always Look on the Light Side of Life
4) lepší fotbalovej turnaj
5) fakt nevim
Františka
1) sírové placky, knedlíky
2) soft
3) Pískající cikán
4) aby se víc hrál soft
5) táborák
Barča M.
1) těstoviny s masem a brokolicí
2) Famfrpál

3) Mango, mango, mango...
4) měl by být na táboře bazén
5) Když jsem se dotkla Báry a ona o asi půl
minuty hodila chleba s marmeládou do
kopřiv a lekla se :-) :-) :-)
Gandalf
1) poryč
2) skandinávie, landart
3) Pískající cikán
4) zrušit: poslední den honby, nechodit jen
po silnici a kuskus
5) kolonáda na honbě, Ašer + Naftali
Bára Š.
1) řízek
2) volyboll
3) návštěvák
4) bodování od Okáče NE
5) CTH
Majda V.
1) rejža se zeleninou
2) Famfrpál
3) pyskající cikán

4) natřít vůcáky na bílo, míň hovad a
vos a smradu
5) kopání latry
Lucinka H.
1) bramborová kaše a sekaná
2) služba
3) kytky
4) latry
5) táborák

Kryštof
1) řízky s bramborami
2) šavlozubka
3) Otec Abrahám
4) zrušit honbu
5) poklad

3) Hrobař
4) kratší honbu
5) vyhlašování soutěží
Dart Vader
1) těstoviny s masem a brokolicí
2) berskydy
3) Kim Possible
4) míň nemocných
5) Dartvaderování

Kuba F.
1) knedlo vepřo zelo
2) šavlozupka
3) Banka
4) že se nesmí hlídat 2 lidi najednou
5) přepad

Lukáš N.
1) vepřo mana zelo
2) vor z PET lahví
3) Rozžíhá
4) zrušit honbu
5) roztlačování Mastera

Terezka Macanová
1) těstoviny se sýrovou omáčkou
2) felení se skautkama a knížkou
3) Světem běžím dál, Maria, Bůh je
záštita má
4) vosy, hovada, smrad z hnojení
5) kopání latry, na honbě jsme druhý
den večer přišli pozdě na místo spaní
unavení, nikdo tam nebyl a my jsme
volali jména skupinky, která přišla
před náma. Po delší době jsme
uslyšeli volat Elišku: „hermelín“.
Běželi jsme a volali všechna jídla,
která nás v tu chvíli napadla...

Barča Ch.
1) blbouni
2) Capture the Flag
3) Tak dávno dávno dávno již
4) honba
5) Dárky

Eliška B.
1) řízky, nudle s masem a brokolicí
2) jak jsme vařili cheesecake
3) Tři kříže
4) aby se nebodovaly tak přísně stany
5) jak se házeli pochodně do potoka
Gero
1) rohlík s nutelou
2) vařící úsek
3) Otec Vojta Abraham
4) honba/zrušit
5) poklad

Turnaj v pétanque
Idefix
1) „slepený“ knedlíky
2) C. T. F., Famfrpál
3) Eldorado
4) nic bych neměnil
5) „Hermelín!“
Anonym
1) blbouni, poryč
2) Berskydy, mochito, flákání
3) Vojta Abraham
4) vící sítí, splachovací záchod
5) usínání za zvuků tábora
Terka L.
1) Hovězí a brambory
2) měsečko Palarmo
3) 3 kříže
4) mít častěji Tucky
5) dala sem hlad
Ignác
1) blbouni
2) Skandinávie
3) Vojta Abrahám
4) kus kuskusu
5) Honba
Elí
1) řízky
2) program, jak jsme si četli v sítích
3) kytky, Maria
4) studená voda a teplá voda
5) jak říkal místa z CTH (celotáborové
hry)

Dave připravuje tradiční „blbouny“

Áňa M.
1) tvarohové knedlíky
2) zadělávání
3) Maria
4) víc vedoucích
5) pod pumpou v Dražíči

Anička B.
1) řízky s bramborama
2) korálkování

Holčičí vedoucí vyráží na přepad
Matouš T.
1) vepřo, knedlo, zelo
2) Berskydy
3) Hudsonský šífy
4) sprcha
5) Hermelín
Honza B.
1) krupicová kaše
2) footbal
3) Otec Abrahám
4) nic
5) footbaloví turnaj

Bára L.
1) plněný knedlíky
2) vařící úsek
3) Holubí dům, Hrobař, Tři kříže
4) aby nebodoval Voskáč
5) návštěvák

5) ovocné hody
Dart Vader
1) těstoviny + brokolice + maso
2) Famfrpál
3) Neříkej mi baby, Kim Possible
4) „Durfall“ – průjmová epidemie,
zmenšit počet nemocných a hmyzu,
čistější voda v umývárkách
5) dartvaderování

4)
5)
Vojta (Otec) A.
1) míchané vajíčka
2) koktejli
3) Otec Abrahám
4) honba – zrušit
5) výhra v CTH

Eliška S.
1) řízky
2) Famfrpál
3) Mango
4) hlídka
5) honba (hermelín)
Fotbalové focení
Anonym
1) blbouni a řízky
2) šavlozubí beránek
3) otec Abrahám
4) zrušit honbu
5) poklad

Bětka
1) řízek
2) střílet vzduchovkou
3) Tři kříže
4) teplá voda
5) Hermelín

Vojta S.
1) kuře na paprice
2) bourání
3) Haleluja šabalaba labambam
4) nic :-) je to tu super
5) při bourání: Jejda!
Klárinečka K.
1) fazolky na smetaně, zeleninová
rýže
2) Famfrpál
3) Mango
4) zdravější jídlo (víc zeleniny), NE,
NE, NE chleba s marmeládou nebo
paštikou! Bez hovad a vos“

Individuální úsek v Karlově
David
1) kaše
2) šavloberan
3)

Nácvik zdravovědy
Tobiáš
1) rohlíky s nutelou
2) skandinávie
3) Otec Abrahám
4) zrušit: honbu, kuskus
zavést: chodit do obchodu
5) poklad
Lucka
1) horké kakao k snídani
2) workshopy
3) všechny ranní budíčky od Lukáše s
Toníkem
4) méně chlebů s paštikou a hovad a
častěji jogurty ke svačině
5) pokusy o řešení nemilé situace na
čerpací stanici cestou na přepad

Společná fotka z návštěvního dne
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