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Milí přátelé Lumtura a Lumturo
Listů,
vítejte u prvního vydání
ve
skautském
roce
2018/2019, které bylo vytvořeno novým redakčním týmem,
složeným z Magdy a Matěje.
Někomu se těchto pár stránek
dostává do ruky poprvé, a proto se vám krátce představíme.
Lumturo Listy jsou čtvrtletní
zpravodaj, který po krátké
odmlce bude opět vycházet.
Můžete se zde dočíst, co
všechno naše dva drahé oddíly
prožily, kam jely na výlety a co
všechno zajímavého se jim přihodilo. Nezapomeneme vás ani
pozvat na nadcházející akce,
co nás čekají.
V tomto skautském
roce již proběhla zahajovačka,
dále také pouť na svátek Svatého Václava a nakonec
trojdenky jednotlivých skupin.
Vedoucí společně vyjeli na začátku září na koncepční radu a
poslední říjnový víkend také
navštívili České středohoří během Extremakce.
V následujících měsících nás
čeká Svatý Martin, filmové noci
pro děti a nakonec v adventím
čase proběhne tradiční Nadílka.
Čeká nás nepochybně
mnoho zážitků a dobrodružství,
která můžeme díky skautingu
zažít. O tom, co proběhne a
jak to všechno dopadne se
tedy budete moci dočíst v některém z dalších vydání tohoto
zpravodaje.
Doufáme, že díky Lumturo Listům, bude pro všechny
mnohem snazší nahlédnout pod
pokličku Lumtura a že se
konkrétně dozvíte, jak naše
oddíly fungují.
Přejeme
příjemné
čtení, nejlépe za studených
podzimních večerů s hrnkem
horkého nápoje.
Za redakci

Matěj Modrý

Zahajovačka
Hvězdy září v září a i Lumturo v září září. Společně po prázdninách na tradiční
výpravě, letos obohacené o mši svatou.
Na zahájení letošního školního, a
hlavně toho skautského, roku jsme se vydali
do malebného Prokopského údolí. V řadách
našeho oddílu jsme na srazu přivítali 15
nových tváří. Následně jsme se vydali do již
zmíněného Prokopského údolí, kde jsme si
navzájem
vyprávěli
zajímavé
příhody
z prázdnin a také jsme se seznamovali
s našimi nováčky. Zahráli jsme si též plno zajímavých her a v neposlední řadě jsme se
také seznámili s ostatními lidmi u nás ve družině, lidmi, se kterými budeme trávit nejvíce
času na schůzkách a výpravách. Následně
jsme se vydali na náměstí Jiřího z Poděbrad,
kde P. Jan Houkal sloužil mši svatou s prosbou
o zdárný průběh celého roku. Poté se ještě
sešli vedoucí s rodiči v klubovně, kde proběhlo krátké povídání o Lumturu, o tom, co nás
přes rok čeká a na co se v nejbližší době můžeme těšit. Pro děti v tu dobu připravily
program naše roverky.

Poté bylo v klubovně připraveno malé pohoštění, a ještě jsme zavzpomínali na uplynulý tábor společným promítáním fotek.
Matouš Tomek

Národní svatováclavská pouť 2018
OK. Všechno to začalo tím, že
Matouš Benda přišel pozdě. Důsledek jeho
pozdního příchodu byl ten, že jsme nastoupili
skoro jako poslední, a pak jsme se mačkali v
naprosto plném autobusu. Poté, co jsme z něj
vystoupili, jsme hledali místo našeho
budoucího spočinutí, kterým se stala místní
tělocvična.
Následovalo chození do kostela a
zpátky. V první řadě bylo nutné si vyslechnout
instrukce o tom co máme dělat - držet lana a
tvořit tak bezpečnou uličku pro slavnostní
průvod, který zanedlouho opravdu přijel a my
tak mohli zdárně splnit svůj úkol. Při tom
jsem se snažila tvářit co možná nejlépe,
protože se tam fotila spousta lidí a vůbec jim
nevadilo, že jsem neúmyslně v jejich záběru.
Po tomto průvodu jsme měli volno a my jsme
s holkami zkoumaly noční Boleslav. Prošly
jsme ji celou křížem krážem, našly opuštěný
mobil a hned jsme o tom řekli policii, která
nedaleko stála. Celkově jsme se snažily dělat
dobré jméno skautu například tím, že jsme se
snažily vysvětlit, že opravdu nejsme pionýři.

Brzy jsme se vrátily do tělocvičny a po
nějaké době šly spát.
Ráno jsme šli na snídani. Dostali
jsme pokyny ohledně držení deštníků při
svatém přijímání a za chvíli jsme vyrazili na
náměstí, kde následně proběhla slavnostní
mše svatá, při které jsme opět pomáhali
s vytvořením bezpečné uličky pro průvod.
Tím naše úkoly v rámci pomoci při Národní
svatováclavské pouti skončily a o pár hodin
později už jsme byli všichni doma. Byla to
dobrá výprava.
Tereza Lišková

Nějakí foto z
Václava

Potkaly se u Kolína

Cesta za Artušem

V pátek jsme se se skautkami vydaly
do Kolína, kde jsme musely najít ztracenou
figurku. Ubytovaly jsme se v tamní klubovně,
a ještě ten večer jsme si vyrobily papírové
draky. Další den jsme se vydaly na celodenní
výlet, kde holky získávaly kousky figurky za
různé úkoly. Během dne jsme například
vyrobily duhu z přírodních materiálů, a také
jsme pouštěly papírkové draky. Večer jsme si
udělaly párky v rohlíku a zahrály jsme si na
smutného rejnoka. Další den jsme si
s vedoucími přivstaly a udělali jsme holkám
k snídani palačinky. Po mši svaté holky
sestavily figurku, a pak už jsme se jen vrátily
do Prahy, kde na nás na nádraží čekali
rodiče.
Barbora Macounová

Se skauty jsme se vydali za králem
Artušem na jeho velký rytířský turnaj, který
čas od času pořádá na svém hradě Camelotu.
Cesta byla dlouhá, až do dalekých Brd, kde
se Camelot nachází. Když jsme však dorazili
ke hradu, zjistili jsme, že král zde není.
Protože už byl večer, vydali jsme se nalézt
vhodné místo k táboření a ulehli k spánku.
Ráno druhého dne jsme se vydali Artuše
hledat. Tušili jsme, že se turnaj koná na
nedaleké pláni, tudíž jsme měli hledání
usnadněné. Cestu nám však znepříjemňoval
terén, takže jsme na místo dorazili až večer.
Jenže co se nestalo. Na pláni žádní rytíři
nebojovali, všichni přítomní Artušovi hosté se
jen společně veselili. Dorazili jsme tedy až
na
hodokvas,
který
s velkou
slávou
následoval po turnaji. „To nevadí, zkusíme to
příště!“, řekl si nejeden z nás. Následující
den, tedy neděli jsme samozřejmě zakončili
Mší svatou a dobrým obědem, načež jsme se
vydali domů, každý na své panství.
Pavel Slanina

Světlušky – lovkyně perel
Na ostrově Milín se světlušky naučily
vyrábět draka a rády by se s vámi čtenáři o
tento návod podělily, abyste si mohli vyrobit
draka vlastního.

Co je nového?

Kde nás najdete?
Doba jde rychlostí
blesku dopředu a ani my proto
nezahálíme a snažíme se co
nejvíce jít s dobou. V září jsme
proto
rozšířili
informační
kanály,
kde
nás
můžete
sledovat a kde se dozvíte ty
nejaktuálnější informace. O
výpravách,
schůzkách
a
důležitých oddílových akcích se
dozvíte
vždy
na
našich
webových stránkách , fotky ze
všech (většinou ze všech) akcí
najdete na našem oddílovém
flickrovém účtu. Snažíme se
fotky nahrát vždy nejpozději
týden po akci, ale někdy to
jednoduše nejde, ale fakt se
snažíme – věřte mi! Pozdravy
z výprav
a
z běžných
skautských dní a akcí pak
můžete sledovat na našem
Facebookovém účtu a nově i
Instagramu. Nezapomeňte nás
proto folouvnout, lajkujte,
šérujte, a tak obecně – buďte
onlajn.
Magdalena Cisariková

Kdo, kde, s kým a co?
Každý den se kolem děje nespočet nových a zajímavých
věcí a ani v Lumturu tomu není jinak. Není den, kdy by se neudálo
něco, co by nestálo za zmínku. Ráda bych vás v tomto sloupku
seznámila s těmi nejsvětlejšími okamžiky poslední doby, s hot
news, které byste rozhodně neměli minout a které stoji za to si
připomenout ještě jednou.
Léto je velkým milníkem - vyvrcholení skautského roku, a
také „vyvrcholení“ studia některých z nás. V květnu roku 2018
nám tak zdárně odmaturovalo 6 vedoucích a všichni byli úspěšně
přijati na vysokou školu. V současné době tedy v řadách vedení
funguje 7 vysokoškoláků (historici, odborníci na životní prostředí,
laboranti, krizoví manažeři, pedagogové, medici nebo studenti
teritoriálních studií). Najít dostatečné množství času pro skaut je
tak čím dál těžší, a proto děkujeme za trpělivost, kterou s námi
máte. Děláme všechno, co je v našich silách! Studium ovšem
v našem oddíle, jak je již tradiční, není omezeno pouze na
hranice naší republiky. Míša Válková vycestovala do dánské
Kodaně. Dělej nám tam Míšo dobré jméno a držíme ti palce!
Ačkoliv se to možná nezdá, tak naše vzdělávání se
neodehrává pouze na akademické půdě, ale i na půdě zcela
obyčejné – na normální hlíně. Terka Macounová letos doufejme
získá vůdcovskou zkoušku, stejně tak jako několik roverů dokončí
své čekatelské kurzy a budou tak úspěšnými čekateli.
Jediným milníkem ovšem není pouze škola, ale také
například svatba a ty jsme mohli na konci léta oslavit rovnou dvě!
V Havířově se nám 1.9. oženil náš bývalý hlavní vedoucí Matěj
Macoun, přestěhoval se se svou manželkou Pájou do Olomouce,
kde se jim daří dobře a my jim ještě jednou gratulujeme! Stejně
tak sňatek uzavřela naše středisková vedoucí Tera, která už proto
nyní není Koláčková, ale Vavroušková. Taktéž gratulujeme a
oběma novomanželům přejeme kupu dětí! Co nevidět se na ně
těšíme na Zahajovačce.
Výše zmíněné události rozhodně nejsou to jediné, co se
v posledních měsících odehrálo. Máme nový gauč, roveři pracují
na tom, aby se příští léto mohli podívat na světové Jamboree, a
přivítali jsme 15 nových dětí. O tom všem a o spoustě dalším se
ale zmíníme zase v příštím čísle LL.
Magdalena Cisariková

Delegace Červeného kříže
Poslední říjnový víkend se vydalo osm R&R a vedoucích, jako členové delegace Červeného kříže, prozkoumat životní
podmínky
některých
skupin
v Sudetech
a
v oblastech
na
severu
Protektorátu
Čechy
a
Morava.
Po zdárném převzetí všech oficiálních dokumentů na ústředí tajné policie v Praze, se delegace odebrala do říšského Aussigu (Ústí
nad Labem), kde důsledně prošla oblasti s romským obyvatelstvem a vše zdokumentovala, předně stav obydlí, čistotu i cenové
poměry. Delegace zjistila, že všechna obydlí se honosí krásnými, nově opravenými okny, avšak nemalý počet obydlí postrádá
například vchodové dveře. Odpadky v okolí jsou na denním pořádku. Avšak pozitivním zjištěním byla celkem standartní cena
produktů v místních koloniálech.
Posléze se vydala delegace na jih, do Českého středohoří, kde mapovala krajinu a hledala, zda se v kopcích nemohou
ukrývat některé skupiny kočovných Romů. Když se skupina přiblížila k Leitmeritz (Litoměřice) začala mise nabírat poněkud
ostřejší obrátky. Delegace nepozorovaně prozkoumala vchod do tajné podzemní továrny, kam před nedávnem začala Říše
přesouvat výrobu motorů, a podařilo se jí dostat i k novogotické vile, kterou nyní využívá Gestapo jako své sídlo pro správu
továrny. Stěžejní byla následná prohlídka židovského ghetta v Terezíně a vojenského vězení v tzv. Malé pevnosti. Vše bylo pečlivě
zdokumentováno.
Matouš Benda

O naší klubovně

A co bude dál?

Jak všichni dobře vědí, tak naše klubovna
se nachazí v Nitranské ulici v Praze na Vinohradech.
V minulých letech se nám podařilo zrekonstruovat
koupelny a také nově vybavit naší malou kuchyň.
V tomto roce se chystáme naší klubovnu kompletně
vymalovat, jelikož je v našem užívání nějaký ten
rok a vymalovat by si zasloužila. Dalším letošním
úkolem pro nás bude položit koberce či tenké
žíňenky na patro v oranžové místnosti, aby se na
patře případně pohodlňeji přespávalo.
Jinak také hledáme novou skříň na naše
sportovní vybavení, neboť současná již téměř
dosloužila. Pokud tedy víte o nějaké skříni, do které
bychom mohli umístit míče, softové rukavice a
mnoho dalšího, obaťte se na některého z nás
vedoucích a možná to bude ta, která se nám bude
hodit. Předem děkujeme.
Matěj Modrý

Do konce roku 2018 zbývají už jen necelé 2 měsíce. Stane se toho ale
ještě spoustu. Věnujte proto prosím pozornost níže zmíněným akcím, na
které jste všichni srdečně zváni.
Již tuto neděli 11.11. vás všechny zveme na svatomartinský
lampiónový průvod na Vyšehrad, který již několikátý rok pořádá naše
středisko. Vezměte si s sebou lampión a užijte si společně s námi tu
neopakovatelnou atmosféru v průvodu po vyšehradských hradbách.
Během oslav k 17. listopadu se můžete stavit u stánku Junáka na Národní
třídě. My tam společně půjdeme na listopadové události vzpomenout,
tak se můžete připojit.
Ráda bych vás všechny také pozvala do Skautského Institutu. To
je místo, které nejspíš mnozí z vás neznají, a proto bych vás s ním ráda
seznámila. Tato budova leží v samém srdci Prahy na Staroměstském
náměstí a je to prostor, ve kterém se každý den odehrává několik
zajímavých přednášek, workshopů, promítání apod. Vše zcela zdarma a
z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsou akce pořádané SI opravdu na velmi
vysoké úrovni. Nehledě na to, že si v místní čítárně můžete zakoupit
něco dobrého k pití či na zub a případnou přednášku si tak ještě více
zpříjemnit. Všechny pořádané akce naleznete na webu Skautského
institutu – www.skautskyinstitut.cz.
Co se týče akcí pro děti, tak v listopadu nás čeká filmová noc
nejprve pro světlušky a vlčata a následně i pro skauty a skautky.
V prosinci proběhne snad nejoblíbenější výprava celého roku – Nadílka.
Doufám, že bude sníh, protože ten celé výpravě dává tu správnou
atmosféru.
My se na poslední dva měsíce roku 2018 těšíme, doufám, že i vy!
Magdalena Cisariková

Skautský oddíl Lumturo
@skautskyoddillumturo
Skautský oddíl Lumturo
www.lumturo.cz
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