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Milí čtenáři,

Letošní tábor v britském smogu očima jeho účastníků

možná jste trochu zaskočeni,
že jste po tak dlouhé době
opět našli ve svých schránkách
Lumturo Listy. Přijměte naši
omluvu a příslib nápravy.
Lumturo
Listy
zachvátil
„syndrom
novoročních
předsevzetí“. Asi každý z vás
už si někdy slíbil, že bude
pravidelně chodit běhat, že
nebude jíst sladké, že bude
úkoly dělat hned po škole a
uklízet každý den. Během
ledna se to ještě víceméně
daří, v únoru už většina z nás
polevuje a v březnu už
málokdo plní to, co si
předsevzal. V dubnu se nabízí
možnost
úplně
se
svých
předsevzetí vzdát, anebo je
trochu poupravit a začít
nanovo. Rádi bychom Lumturo
Listy obnovili a pokračovali v
jejich psaní jako dříve.
Je tomu týden, co jsme se po
několika společně strávených
týdnech v malebných jižních
Čechách vrátili do Prahy.
Letošní tábor se nesl v duchu
průmyslové revoluce, příjezd
do šedivé a hlučné Prahy tedy
alespoň pro mě nebyl takovým
šokem, jakým byl v minulých
letech. Šest družinek se po
celý tábor poctivě snažilo co
nejvíce rozšířit svou továrnu a
dosáhnout
co
nejvyššího
obratu, v okolí tábořiště tak
vyrostly
tovární
komíny,
ubytovny pro dělníky či koleje
pro
dopravu
surovin
do
továrny. Na továrníky čekala
celá řada nástrah a nemilých i
milých překvapení, o tom jak
se s nimi popasovali se
podrobněji
dočtete
v
Lumturomagazeenu.

Na cestě autobusem do Prahy jsme opět vyplňovali tradiční anketu, ve které
jsme zhodnotli uplynulé táborové dny.

Za celou redakci vám přeji
krásné léto!
Natálie Vydrová

Martin Benda

Skupinová fotografie v táborových oblecích
Otázky:
1) Co se mi na táboře líbilo?
2) Co se mi na táboře nelíbilo?
3) Jaké bylo letošní nejlepší jídlo?
4) Který úsek CTH se mi líbil nejvíce?
5) Jaká je tvá vytoužená CTH?
6) Prostor pro vypsání nejlepších kamarádů.
Toník Vydra
1) morálka vedoucích; Okáčova smůla, která
sice nešla zapálit, ale zato dlouho hořela; naše
budíčky; chleba ještě víc ke svačině
2) hovada; občas divný rozdělení porcí;
MNICHOVSKÝ SYSTÉM GRANKO-HRNEČKŮ
3) kuře na paprice, best!
4) vyrábění balónů
5) vesmírný závod Rusko vs. USA
6) nej světluška: Míša
Vojta Slabý
1) sběr smůly; honba; budíčky

2) nemoc na táboře (moje)
3) kuře na paprice a nechutnal mi kuskus a
poridge
4) výroba hodinek a šperků
5) Ninjové
6) nej světluška: Verča
nej vlče: Gero
nej skaut: Pavlík
nej skautka: Majda V., Klaris
nej ♂ vedoucí: Kuba, Lukáš
nej ♀ vedoucí: Natálka
nej roveři: Matěj M., Matouš B.
Anonym
1) vše
2) 1. úsek
3) knedlo vepřo zelo
4) domečky nebo běhací obdélnici 1, 2, 3, 4
Anonym
1) postoupení do skautek; umývárky;
zakopávání latry
2) latry; honba; připáleniny; klíšťata;

bourání
3) kuře na paprice
4) pokladovka
5) Ztraceni v džungli
6) nej světluška: Chipsa
nej vlče: Nikdo
nej skaut: Nikdo
nej skautka: Berka
nej roverka: Míša
nej rover: Matěj S.
nej vedoucí: Špageta, Matěj
MacOun

Bára Chábová (Chipsa)
1) táborák a poklad
2) bourání
3) řízek
4) vaření
5) Neandrtálci

Kuba Koláček
1) budíček, rozcvička, sběr smůly,
východ Slunce, základna LGS,
zpívající Okáč, fóčo
2) nemoc; absence blbounů; příliš
chladný potok
3) těstoviny s kuřetem a brokolicí
4)
5) Game of Thrones

Pan Astor vysvětluje pravidla podnikání
Olda Štros
1) snídaně do postele; základna LGS;
pokladovka
2) nemoci; honba; absence blbounů
3) řízky; mleté maso s rýží
4) když jsem házel molitan
5) Persie
6) nej vlče: Vojta Mikula
nej světluška: Mari
nej skaut: Pavlík
nej skautka: Elis
nej roveři: Míša V. a Matěj S.

Anonym
1) moc
2)
3) kuře na paprice; rýže
4) vařící úsek
5) Star Wars
6) Špagáta a Míša Buriánková

Lukáš Kopřiva
1) budíčky roverkám; spaní jako
zamlada; vtipnosti s Toníkem; to že
jsem roztlačoval traktor; CTH
Splnil jsem si několik snů, díky!
2) mnichovské Granko hrnečky;
nepříjemná nemoc, ale hlavně ty
hrnečky
3) kuře na paprice
4) to s tim běhánim
5) Vikingové jako zamlada # valhalla
#valhalla
Ignác Okamura (Ten jenž je Ignác)
1) honba
2) CTH
3) řízky
4)
5) James Bond, Silmarillion
6) nej vlče: Já
Ostatní: :-(

Chvíle oddechu během přípravky

Lukáš Náprava
1) stavění stanů a základny LGS
2)
3) vepřo knedlo zelo
4) vařící úsek
Anonym
1) CTH scénky; budíčky (písničky);
návštěvák; mirinda; závěr táboráku;
poledňák
2) honba; když pršelo; mytí ešusů
3) boloňské špagety; broskve;
nektarinky; kuře na smetaně
4) vaření
5) Vesmír
6) nej vedoucí: Pála, Lúca, Kuba
nej roveři: Jenda, Majda, Míša,
Bára
nej skaut: Lukáš
nej skautka: Majda
nej světluška: Barča Ch.
nej vlče: Honza B.

Terezie Krausová (Potápka)
1) tašky, princ, CTH, obleky, jídlo!,
budíčky
2) sportovní odpolední program
3) všechno bylo nej
4) scénky před CTH
5) Skauti
Tomáš Buriánek (Buri, člen LGS
prasopes W.A.S.P. xxx něco)
1) LGS prasopes W.A.S.P. xxx něco;
holky; poslední dvě noci; K.O.A.L.A
2) hlídky; počasí
3) řízek; těstoviny s brokolicí
4) vařící
5) Holky
6) nej vlče: Iggy
nej světluška: Chábovka
nej skaut: W.A.S.P.
nej skautka: Brambora
nej rover: W.A.S.P. – Jenda, Albert
nej roverka: Míša V.
nej vedoucí: Lukáš, Tera

3)
4) vařící úsek
5) UFO

Anonym
1)
2)

Malování tašek při programu skautek
Nathan Schwarz (člen LGS prasopes
W.A.S.P. xxx něco)
1) holky; kalicí noc; W.A.S.P
2) trest za kalicí noc; přilišné
rozdělování různých skupin
3) řízky a nechutnaly mrkváče
4) breakfast (dinner)
5) Holky
6) nejskauti: W.A.S.P.
nej skautka: Terka „a“

nej
nej
nej
nej

rover: Albert, Jenda
roverka: Míša V.
světluška: Chipsa
vedoucí: Tera a Lukáš

Anonym
1)
2)
3) bourací jídlo (to s rýží)
4) Honba (muhaha)
5) Klonové války nebo možná nějaký
Silmarilion
Míša Válková
1) berskydy
2) hlídky
3) řízky
4) poklad
5) ZOO
Anonym
1) vše
2) nic
3) těstoviny, kuře, brokolice
4) vařící
5) 2. světová válka
6) nej skaut: Šimon Crowe
Anonym
1) budíčky (nejlepší)
2) honba (nejhorší)
3) krupicovka a nejhorší fazole
4) poklad
5) Pán prstenů nebo Star Wars

nej vedoucí: Anička P. a Špága
Anička Polášková
1) mojito, le petit prince, jídlo!!!,
průmyslová atmosféra, rajče, pažitka,
výlet, bora bora, budíčky!, snídaně do
postele
2) když hodně pršelo a když hodně
svítilo a když to všechny vyčerpalo a
všichni byli naštvaní
3) jedno lepší než to druhé, to je jasné
přeci
4)
5) Tibet

Stavba LGS základny
Majda Cisariková
1) budíčky, roverský výlet na vodu
2) brzké ranní vstvání
3) poridge
4)
5) samsink very gut
6) nej vedoucí: Špága a Pája
nej roveři: Sára, Míša, Matouš B.,
Albert, Matěj S., Matěj M., Hozna M.,
Jéňa
nej skautka: Terka „a“ a „ou“
nej skaut: Vojta S. – prostě robit, no
nej světluška: Míša B.
nej vlče: Geronimo
Eliška Slabá (Elis)
1) flákat se se skautkami
2) rozcvičky a hlídky
3) řízky
4) poklad
5) UFO/ET

Lukostřelba roverů
Berka Macanová
1) modlitby
2) lávka na softovou louku
3) knedlo vepřo zelo
4) běhání v lese s patronama
5) Kosmonauti
6) nej světluška: Klárka V. a Chipsa
nej vlče: Ignác
nej skautka: Terka „ou“
nej skaut: Lukáš N.
nej rover: Sára

Verča Buriánková
1) návštěvák
2) honba
3) ovesné vločky s rozinkami
4) vařící úsek
5) Milionáři
6) nej světluška: Míša B.
nej vlče: Honza, Gero, Ignác, Tobiáš
nej skautka: všechny
nej skaut: Tomáš, Vojta S.
nej roveři: Majda C., Míša V., Sára
nej vedoucí: všichni
Pavel Slanina
1) bourání, budíčky, fotbal
2) bourání stanů
3) těstovinový salát, řízky

4) God Save the Queen
5) Pán Prstenů
6) nej vlče: Ignác
nej světluška: Míša B.
nej skaut: Vojta S., Šimon
nej skautka. Majda V.
nej rádce: Nathan
nej rover: Albert
nej veoucí: Rodrigo
Anonym
1) návštěvák
2) bourání
3) řízek
4) průmyslu kapitán
5) Pán Prstenů
Barča Macounová
1) modlitby
2) nic
3) jídlo, co jsme uvařili na vařícím
úseku, kuře na paprice
4) vařící úsek
5) stroj času
6) nej vlče: Gero
nej světluška: Chipsa
nej skautka: Terka „a“
nej skaut: Vojta S.
nej rover: Matěj M., Majda C.
nej vedoucí: Abigail (Špága), Lukáš
Anonym
1) návštěvák, poledňák, osobní volno
2) honba
3) kuře na smetaně
4) vařící úsek
5) Alenka v říši divů
6) nej vedoucí: Lůca a Lukáš
nej roveři: Honza M., Míša
nej skaut: Šimon
nej skautka: Terka
nej světluška: Verča
nej vlče: Vojta
Terka Chábová (Benjík)
1) breakfast do postele, budíčky,
buchta paní Pičigový
2) neustálý „Prohrál jsem hru“, to
fakt nešlo a potok mě taky letos moc
nebavil
3) taková ta lilková věc ale vlastně
všechno
4)
5) Narnie

MS ve skocích placáků 2014

Gero Santos
1) budíčky
2) honba
3) řízek
4) kapitán průmyslu
5) Ninjové
6) nej světluška: Verča
nej vlče: Ignác
nej skaut: Vojta S.
nej skautka: Klaris
Tobiáš Macan
1) polední klid
2) honba
3) řízky s bramborama
4)
5) Pravěk
6) nej skaut: Vojta S.
nej skautka: Berka, Terka „a“
nej vlče: Tobiáš
nej vedoucí: Papája

Mladý britský pár Helen & Paul

Továrna War & co. v hustém smogu

Jak využít lívancovník?

Kolíčková challenge v podání Tery

Soutěžní drožka

Odpolední zábava vedoucích

Spoustu dalších fotek si můžete prohlédnout na www.lumturo.cz
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