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Milí čtenáři Lumturo Listů,

vítám vás u druhého ročníku 
našeho občasníku, který pro 
vás i letos bude přinášet ak-
tuální informace od světlušek, 
vlčat, skautek i skautů a rove-
rů.
Na tradiční dvojstraně jsme si 
pro vás připravily souhrn toho 
nejzajímavějšího, co nás za 
uplynulé dva měsíce potkalo a 
vlastně se se Synkovým pří-
spěvkem přesuneme ještě 
mnohem hlouběji. Je samo-
zřejmě jasné, že na všechny 
akce se zde nedostane, a proto 
mi nedá nepřipomenout ještě 
naši zářijovou výpomoc ve Sta-
ré Boleslavi při každoroční 
pouti svatého Václava. Hned na 
úvod totiž zazněla věta, podle 
které bylo pražskému arcibis-
kupství doporučeno, aby v pří-
padech, kdy potřebují doplnit 
pomocné síly, rozhodně oslovili 
skauty, protože jsou to schopní 
lidé. Měli jste vidět, jak se v 
tu chvíli naše kroje vzedmuly 
pýchou a o to hrději jsme pak 
plnili všechny žádosti o pomoc 
a po počátečních obavách, kte-
ré jsem z této akce měla, se 
rychle ukázalo, že naše vý-
prava má opravdu smysl a budu 
ráda, když se do zákulisních 
příprav této události podíváme 
i příští rok.
Nyní vám doporučuji pohodlně 
se usadit do hlubokého křesla, 
uvařit si třeba teplý čaj, který 
se momentálně opravdu hodí, a 
ponořit se do příspěvků. 
Schválně můžete odhadovat, 
co se objeví zase v příštím čís-
le. a kdybyste do té doby ne-
věděli, co se zrovna děje, 
navštivte webovou fotogalerii, 
ve které stále přibývají zají-
mavé snímky.
Příjemné čtení!

Lucie Cisariková

Světlušky se letos vydávají po 
stopách slavných vynálezců a na každé 
schůzce se seznamují s jedním vynálezem, 
bez kterého si už dnes život nedokážeme 
představit. Na první schůzce jsme objevovaly 
troubu a abychom si rovnou vyzkoušely, jak 
taková elektrická trouba funguje, rozhodly 
jsme se upéct pizzu. Poklidně jsme skládaly 
pochutiny na těsto, když se najednou 
kuchyní začal šířit podivný chemický zápach 
a hustý šedivý kouř. Ptáte se, kde se vzal? Na 
sporáku ležela plastová krabička na svačinu, 
která společně se zapnutou ploténkou 
zapříčinila to, že jsme se raději přesunuly do 
velké místnosti a klubovnu pak ještě řádnou 
chvíli musely větrat. Na letošní první schůzku 
asi hned nezapomeneme. 
Jeden by si mohl říct, že už jsme si smůlu na 
letošní rok vybraly, ale ono ne. Hned první 
trojdenku jsme byly nuceny kvůli nemocem a 
školám v přírodě zkrátit, ale nakonec jsme si 
ne/výpravu v Praze moc užily. Koukly jsme se 

Světluškám to letos začíná pěkně zvesela

Pilná příprava domácí pizzy

na film, vyrobily krokodýlky z korálků, šly se 
podívat na živá zvířata a nakonec si 
nakoupily a uvařily na vařičích oběd na 
Letné. Začíná nám ten rok zajímavě, 
uvidíme, co se nám ještě přihodí. 

Natálie Vydrová

Vlčata v nelehké roli 
detektivů

Vlčata čeká letos obzvláště těžký 
úkol. Jsou totiž v roli detektivů a snaží se 
chytit neznámého zločince, kterého se policii 
stále nepodařilo dopadnout. Proto se také 
obrátila na vlčata s žádostí o pomoc. Na 
prvních schůzkách nejdříve prošla náročným 
výcvikem a pak vyrazila na výpravu, jejímž 
cílem bylo ho dopadnout. Dostala se k nim 
totiž zpráva od nadřízených s popisem místa, 
kde se objevují zmrzačená zvířata, která má 
pravděpodobně na svědomí on. Na místě se 
jim nakonec podařilo všechna zvířata 
zachránit, ale bohužel se o nich pachatel 
nějak dozvěděl a utekl. Naštěstí na útěku 
zanechal stopu, která by se mohla hodit k 
jeho dopadení. Nyní je čeká shánění tajných 
seznamů se jmény a fotografiemi známých 
zločinců schopných takovéto zločiny provést. 
Vypadá to tedy, že vlčata musí ukázat ještě 
hodně odvahy a vyvinout velké úsilí, aby ho 
dopadli. Přejme jim štěstí!

Pavel Karlovský

Organizace LGS boří 
pražské mýty

Věhlasný klub LGS se opět pustil do 
náročné práce, tentokrát na objednávku bo-
hatého arabského šejka, Burraka Ar-Rašída. 
Tohoto multimiliardáře a ropného magnáta 
vždy velmi zajímala historie Prahy – proto se 
také rozhodl uspořádat výběrové řízení, v 
němž by vybral nejvhodnější spolupra-
covníky, kteří by pro něj udělali historický 
výzkum – prověřování pražských legend. 
Rada LGS v čele s Matthewem McOwnem se 
rozhodla, že se LGS do výběrového řízení 
zapojí. Výsledek konkurzu, je už delší dobu 
známý – LGS se stala vítězem a ihned začala 
s Burrakem Ar-Rašídem spolupracovat. „Je 
to práce přesně pro nás. V řadách LGS se 
nachází mnoho renomovaných historiků, kte-
ří se Prahou zabývají celou svoji kariéru. 
Klub LGS má navíc hlavní sídlo v Praze, a 
proto máme k této práci nejlepší předpokla-
dy a bereme ji velmi vážně,“ uvedl předseda 
LGS, Matthew McOwn.       

Lukáš Kopřiva
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Co je nového...

Protože se do Lumturo 
Listů zdaleka nevejde vše, co se 
od posledního čísla událo, 
přinášíme vám alespoň ve 
zkratce další novinky. Takže: 
Dana Lancingerová už porodila, 
zatímco Mája na svůj den ještě 
čeká. Daně gratulujeme a na 
Máju neustále myslíme! Stejně 
jako na Kolářovi a Škáchovi, 
kteří též čekají přírůstky do 
rodiny. Lukáš, Lucka a Anička se 
chystají na zkoušku  dospělosti! 
Ale před tím samozřejmě ještě 
na maturitní plesy... A aby toho 
Lukáš neměl málo, tak rozjíždí 
novou kapelu – Kapitáni 
průmyslu. Některým vedoucím 
už ale přišli střední školy málo a 
tak se přesunuli na vysoké – 
naše zdravotnice Natálka na 
medicínu (kam jinam, že..), 
Špageta na Fakultu humanitních 
věd a Helča na VOZŠ. A Pája se 
rozhodl, že už umí (skoro) 
všechno a začal své vědomosti 
předávat studentům FELu. 
Přesto si během příprav na 
výuku našel čas na to, aby s 
Martinem vystěhoval klubovnu 
na Okrouhlíku. Já jsem s 
klidným srdcem mohla odjet na 
půlroční ozdravný pobyt k 
Bodamskému jezeru, protože 
Lumturo má facebook (který 
jste samozřejmě už všichni 
olajkovali), a můžu tak všechno 
sledovat i ze zahraničí. 

A taky tady vítat návštěvy – jako 
třeba Páju, Bernarda a Emila 
nebo Víta, který se už začal 
nudit v Tübingenu, tak se 
přestěhoval do Berlína. To Pája 
a Emil se rozhodli, že se 
odstěhují od rodičů a pro 
začátek budou bydlet spolu. A 
máme tady novinky i co se 
vztahů týče: Ondra požádal 
Aničku o ruku a ona řekla 
„ANO“. Gratulujeme! A taky 
děkujeme Slabým, kteří 
věnovali oddílu novou káru!

Terezie Koláčková

Stříbrné údolí 
Krvelační vlci, rohlíky, jablka, udatný mlynář, chuchvalec i haluz – čtěte, 
jaké bylo letošní Stříbrné údolí...

Po únavné cestě přes pole jsme si 
daly svačinu a dostaly 1. dopis od našeho 
šéfa z klubu pekařů. Po dalším kiláku jsme 
došly k Vltavě (podle Barči rybník) a pak se 
vydaly do velmi strmého kopce na jejímž vr-
cholu jsme se ubytovaly v krásných domeč-
cích na stromech. Následovala výborná veče- 

O  podzimních prázdninách se kla-
sicky konala extremakce a tentokrát se 
účastníci vypravili coby reprezentanti Uru-
guaye na přátelské ragbyové utkání. Večer 
před odletem si naposledy pořádně zatré-
novali, ale také si užívali masáží, idyla však 
trvala jen krátce, protože se letadlo, kterým 
celý tým cestoval, zřítilo nad Andami. Pro 
hráče začala dlouhá cesta k záchraně, při 
které zažili dlouhé putování za falešnou září, 
ubytování v netradičním obydlí (a to rovnou 
obě noci). Jen hrát ragby pro rozptýlení 
nemohli, protože zapomněli ještě před odle-
tem ragbyový míč. Když konečně našli civi-
lizaci, čekaly na ně pravé uruguayské steaky 
a hranolky. Poslední odpočinkový den si ně-
kteří doplnili šatník a mohli jsme vyrazit zpět 
do našich domovů. Symbolický rámec celé 
extremakce byl vymyšlen na základě sku-
tečné události z roku 1972, kde hráči strávili 
v Andách přes dva měsíce a museli se při tom 
uchýlit i ke kanibalismu. 

Antonín Vydra

Dějiny Lumtura v kostce – 1.díl
Chcete se dozvědět něco o historii 

našeho slovutného skautského oddílu? Ne? 
Potom nečtěte tento ani další díly stručného 
seriálu, který se rozhodla uveřejnit odvážná 
redakce Lumturo Listů. Jinak čtěte dál… 
Skupinka prvních osmi lumturáků se sešla v 
dubnu 1982 v tmavém sklepení činžovního 
domu v Žerotínově ulici pod vedením Josky 
Muchy alias Hardyho. Byl z rodiny, která ke 
skautingu tíhla už v dobách, kdy nebyl 
zrovna zakázán nacistickým či 
komunistickým režimem. Jeho otec Václav 
Mucha se stal v roce 1945 jedním z prvních 
členů rodícího se skautského střediska 
Maják. S přispěním otce a bratra Cyrila pak 
Joska formuje pod křídly tělovýchovné 
jednoty (TJ) Spofa turistický oddíl mládeže 
TOM 50432, který se potají hlásí ke 
křesťanskému skautingu a dává si tajuplný 
název Lumturo, který však odkazuje víte na 
co… Víte to, ne? První tábor prvních 
lumturáků se konal toho roku… (pokračování 
příště).

Jan Synek

Snědli byste kamaráda?

ře (Barča měla rohlík). Probudily nás kolem 
páté hodiny Sárou s Míšou a vyprávěly nám 
dobrodružný příběh, jak přežily noc v síti, 
když je mezitím pozorovali krvelační vlci a 
nasupení supi. Majda se přiznala, že to v noci 
nemohla vydržet a dala si s kancem závod ve 
vykonávání potřeby. V Radíči jsme závodily v 
jídle mlynářova měkkého rohlíku. Špageta si 
díky výhře získala srdce udatného mlynáře. 
Zásnubní dar byl krásný obraz, díky němuž se 
nám povedlo splnit úkol z dopisu. K večeři 
jsme měly hot dogy a čokoládu v banánu. Po 
večeři jsme hrály hru „tetička přijela z Ame-
riky a přivezla mi…chuchvalec a haluz…“ 
Ráno jsme si vyzkoušely ukousnout jablko 
zavěšené na provázku. Pak šly další dva ki-
láky polem na autobus. 

Skautky

Při závěrečném táboráku skupina 
starších skautů a skautek opustila své mladší 
kamarády a vytvořila zcela novou roverskou 
skupinu. Spolu se svými vedoucími se roveři 
pokusili dát dohromady, co si pod pojmem 
rovering představují a jaká by měla být 
náplň jejich činnosti. Zatím se pravidelně 
schází každých čtrnáct dnů. Na programu 
jsou debaty, veselé hříčky, vaření, kvízy, 
tanec i akční lasergame.

Kromě toho na sobě tvrdě pracují – 
na každé schůzce dostanou předložené dvě 

Máme nové rovery „výzvy“, kterým se během dalších dvou 
týdnů pokouší čelit. Tak například se vydali 
do školy pěšky, zkusili jíst jen mrkev, nepou-
žívat peníze a momentálně se pokouší vydr-
žet bez facebooku. Míša se naučila pískat na 
prsty a celá řada roverů se pustila do vaření 
či pečení, aby se pak svým výtvorem na 
schůzce pochlubila ostatním.
Jenda, Matouš a Majda pro vás připravují le-
tošní Lumturomagazeen a Matouš s Matějem 
Slabým se rozhodli připravit Hru po Praze. 
Máme se tedy rozhodně na co těšit!

Natálie Vydrová
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