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Naši milí čtenáři,
zdá se to jako pár chvil, kdy
jsme plni zážitků a dojmů
plnili třetí pračku špinavým
oblečením z tábora. Než jsme
se nadáli, setkali jsme se
znova. Třetí zářijový víkend již
tradičně patřil zahajovačce.
Přenesli jsme se do dob
dávných a spolu s praotcem
Čechem vyrazili na horu Říp.
Počasí bylo letní, setkání s
kamarády, které jsme celé léto
neviděli, a s nováčky, již
rozšířili naše řady, více než
milé, krajina krásná, co víc si
přát...
Hned od dalšího týdne jsme se
začali scházet na schůzkách a
za pár týdnů se vydali na
podzimní trojdenky. Jak se
nový oddílový rok rozjel se
dočtete
ve
článcích
na
následujících dvou stranách.
Skupina odvážných Lumturáků
se vydala na Extremakci,
detaily se se zatajeným
dechem dočtete v Míšině
článku.
Než jsme si toho stačili
všimnout, říjen se přehoupl v
listopad, přes jedinou noc
stromy poztrácely všechno listí
a my se můžeme konečně
brodit v té barevné záplavě.
Také nás čeká další tradiční
akce, kterou je svatomartinský
průvod. Atmosféra podzimního
zešeřelého
Vyšehradu
s
desítkami
lampionů
je
nepopsatelná,
přijďte
se
přesvědčit.
Za dva týdny se celé středisko
vydá na společnou víkendovou
výprava a pak – a pak na dveře
zaklepe advent. Letos ten
podzim
utíká neuvěřitelně
rychle, nezdá se vám?
Příjemné čtené a krásné
podzimní dny!
Natálie Vydrová

Módní přehlídka na výpravě
Po návratu do klubovny jsme měly problém s elektřinou, ale jsme holky
šikovný a zvládly jsme to jako za starých časů při svíčkách.
Začátkem října skautky čekala
třídenní výprava. Tentokrát jsme se vydaly
do Příbrami, kde jsme chodily po stopách
Coco Channel. V pátek večer jsme si
přiblížily její život díky filmu a v sobotu jsme
vyrazily na výlet, při kterém byl naším cílem
výstup na vyhlídku Třemošná. Cestou jsme
Coco pomáhaly tvořit prostor pro plynulou
jízdu kočárem po Paříži, pomáhaly jsme
stříhat látku na nové modely, trénovaly svou
paměť a nakonec proběhla i samotná modní
přehlídka v námi vytvořených oblečcích. Po
návratu do klubovny jsme měly problém s
elektřinou, ale jsme holky šikovný a zvládly
jsme to jako za starých času při svíčkách a se
studenou vodou.
V neděli jsme na vlastní kůži zkusily,
jaké to je být módní návrhářkou a nakreslily
jsme obrázky na plátěné tašky dle svých
představ. Poté jsme se ještě vydaly na malou
procházku po Příbrami a následně už jen na
cestu do Prahy.
Magdalena Cisariková

V Nitranské bude bezpečněji
V naší klubovně na Vinohradech
bude tento rok fungovat akční policejní
útvar. Tým specialistů tvoří naše vlčata a
každý občan se může cítit jistě, protože po
celý rok bude operovat policejní psovod,
expert na zbraně, odstřelovač, ale také
policejní vyjednavač či pilot vrtulníku.
Výprava se nesla v duchu tréninku, mladí a
nadějní policisté se seznamovali, cvičili tělo
v terénu a mysl na základně. Vyzkoušeli si
různé modelové situace: teroristy přelstili
chytrostí, případ nebezpečných řidičů
vyřešili důmyslně strategií kámen-nůžkypapír. Hrdinně odolávali nástrahám počasí a
pod vedením zkušených policejních mazáků
se opět něco nového přiučili a budou po
zásluze odměněni. Nejenže budou naši
strážníci kariérně růst a získávat nové
hodnosti, ale také se pokusí dohromady
postavit zcela novou policejní stanici
vybavenou nejmodernější technikou.
Antonín Vydra

Získat od
vlčat/skautů fotku

Jak hodnotí výpravu Bětka, naše nová
skautka, jak se k nám dostala a jak se jí
vlastně u nás v oddíle líbí? Tak to si přečtěte
níže:
Jak jsi se dostala k našemu oddílu?
Přes spolužáky.
Kam chodíš do školy?
Na Arcibiskupské gymnázium.
Jak dlouhé máš vlasy?
To jsem ještě neměřila.
Líbí se ti tady v oddíle?
Líbí, je to tady dobrá parta a prostě se mi tu
líbí.
Myslíš si, že jsi se začlenila mezi skautky?
Já myslím, že docela jo.
A za ten měsíc, co jsi tady, tak nevznikla ti
nějaká přezdívka nebo tak něco?
Tak vznikla mi tady přezdívka "Aby", ale tak
už se mi říkalo vlastně předtím, takže..
Už si tady všechny pamatuješ jménem?
Já myslím, že jo.
Jak se ti líbily zatím programy na
schůzkách?
Tak určitě to bylo zajímavý a líbilo se mi to.
Jak se ti líbila naše první výprava?
Tak bylo to určitě hrozně super!
Těšíš se na další výpravu?
Ale jo, těším..
Máš v plánu s námi v oddíle pokračovat?
Jasně, moc ráda!

Skautky

Svatý Martin přijíždí
Snažíme se pro světlušky připravovat netradiční program, navštěvovat na bílém koni

Světlušky rekordmanky

neobvyklá místa a vše bez ustání fotograficky dokumentujeme.
Po delším sledování našich aktivit
nás kontaktovali zástupci tvůrců Guinessovy
knihy rekordů, že už to nemůžou nechat bez
povšimnutí a řada našich úspěchů by právě
do této prestižní knihy mohla být zapsána.
S cílem překonat něčí rekord či
vytvořit zcela novou disciplínu, ve které jsou
naše světlušky nejlepší, jsme se vydaly do
Kutné Hory na podzimní trojdenku, během
které jsme nemohly vynechat návštěvu
chrámu sv. Barbory ani nedaleké Kostnice.
Kromě překonání rekordu v transportu
kamaráda na zádech jsme také postavily
nejvyšší věž z přírodních materiálů a
prokázaly, že známe opravdu hodně druhů
rostlin. Na následující schůzce už jsme na
nástěnku mohly hrdě připíchnout certifikáty,
které nám přišly a prokazují, že právě
světlušky z Lumtura jsou v daném oboru

Extremakce
30. října 1953, bylo to ve čtvrtek
večer, sešla se naše desetičlenná skupina
odbojářů a záhy se odebrala na základnu,
kde nám byly přiděleny protestní úkoly po
celé kolektivizací prolezlé Praze. Sledováním
vlivných
lidí,
přestřiháváním
drátků,
protestními
letáčky
a
odprásknutím
významných komunistických budov, se nám
účinně podařilo ukázat nesouhlas se
znárodňováním. Museli jsme se ovšem hned k
ránu odebrat na útěk do Západního Německa

opravdu nepřekonatelné.
Na každé schůzce se snažíme
pokořit nějaký další a disciplíny jsou to občas
zcela neobvyklé. Schválně můžete doma
zkusit, zda by se vám podařilo vycucat
mentolový bonbon pod minutu čtyřicet.
Lucie Cisariková
a hranice jsme překročili nedaleko našeho
bývalého smolovského tábořiště.
Po náročném pochodu, kdy jsme museli
obstarávat potravu, peníze (možná ne tak
úplně poskautsku), setřásávat hlídky a
strašidelné duchy mrtvých jezevců se nám
hluboko v noci podařilo dostat se k
hraničnímu přechodu - vlastně nakonec
překvapivě i v plném počtu. A co víc,
dokonce i přes něj. K ránu jsme došli do
Německého Lindau, kde jsme vešli s chutí do
řad americké armády.

Dějiny Lumtura v kostce – 5.díl
V roce 1990 se v pořadí třetí
vůdkyní dívčího oddílu (po Veronice
Kosmákové a Janu Benovi Benešovi) stává
čerstvě plnoletá Monika Jírů (dnes Slabá). A
Lumturo i nadále vzkvétá… Přichází pátý
tábor ve Velběhách a s ním prostředí
Divokého Západu a Little Big Hornu. Září
1991 začali Lumturáci zvelebováním své milé
klubovny v Žerotínově ulici, v jedné její
části dokonce zřídili „síň tradic“. Slavnostní
pásku přestřihla vůdkyně Monika, po
promítání diáků z tábora se skauti a skautky
odebrali na Habrovku, kde následovala mše
svatá a sportovní odpoledne. V prosinci se
konala tradiční nadílka u sv. Ignáce, kde se
hrály scénky, a končilo se bohoslužbou. V
zimě Lumturo a Protěž uspořádaly společnou
hru
po
Praze,
při
které
skupinky
středověkých stavitelů hromadily stavební
kameny a přitom se navzájem likvidovaly
papírovými koulemi (asi lepší, než kdyby to
bylo naopak).
(pokračování příště)
Jan Synek
Redakce: Lucie Cisariková, Natálie Vydrová
Články, nápady a připomínky zasílejte na lumturo.listy@gmail.com

Michaela Válková

Nedávno
jsem
diskutoval s několika kamarády,
které roční období je nejhezčí.
Přestože jsem nejdříve hájil
hlavně
jaro
(příroda
se
probouzí, všechno kvete, ještě
nejsou komáři a není horko),
nyní bych nebyl schopen dát
přednost
jednomu
před
ostatními. Každé roční období
má totiž svoji zcela výjimečnou
krásu a je na nás, abychom ji
odhalili a užili si ji.
Téměř každý by řekl,
že když je podzim, jsou na něm
nejhezčí barvy, jimiž se zabarví
listy stromů. To je člověk
schopný vnímat hlavně v říjnu,
kdy ještě není taková zima a
kdy občas cítí příjemně teplé
paprsky slunce na tváři. Pak
však přijde listopad, kdy je
převážně sychravo a kosa jak
blázen. Je možné v listopadu
vnímat krásu podzimu?
Ideální
příležitost
přesvědčit se o tom, že i „drsný
podzim“ má něco do sebe,
přijde již zanedlouho, 11.
listopadu na Vyšehradě, kde si
budete
moci
vychutnat
Svatomartinský
lampionový
průvod,
který
každoročně
pořádá naše středisko. Nebude
chybět svatý Martin na bílém
koni, Martin Benda bez bílého
koně,
vystoupení
šermířů,
promluva vyšehradského faráře
a také velké množství dětí s
lampiony, pro které primárně
tuto akci pořádáme. Vězte však,
že si ji může užít opravdu každý
a že jde o krásný, ryze podzimní
zážitek.
Lukáš Kopříva

Svatomartinský
lampionový průvod
11. listopadu 2015
16:00 bohuslužba v rotundě sv.
Martina
16:45 průvod
rotundy

vychází

od

18:30 předpokládaný konec
Lampiony s sebou!
Těšíme se na viděnou!
Texty jsou redakčně upraveny.

