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Vážení čtenáři,

přinášíme vám speciální tábo-
rové vydání oddílového ob-
časníku. Teprve před pár dny 
jsme se v vrátili a již dnes si 
můžete přečíst bezprostřední 
reakce účastníků tábora. 
Co do počtu členů byl náš tá-
bor poměrně velký – společné 
chvíle spolu letos trávilo devět 
světlušek, sedm vlčat, devět 
skautek, patnáct skautů a dva-
cítka vedoucích.
Stejně jako vloni jsme tábořili 
v jižních Čechách poblíž obce 
Nepomuk. Ačkoliv jsme se bě-
hem deštivého června děsili 
toho, jak naše tábořiště bude 
vypadat, našli jsme ho v rela-
tivně dobrém stavu a skupina 
vedoucích začala s prvními 
pracemi. 
Po týdnu přijel zbytek vedou-
cích a s nimi skauti a skautky. 
Po skončení stavby se naplno 
rozjela celotáborová hra a 
další programy. 
V rámci CTH jsme se přemístili 
do Portugalska 17. století a sta-
li se z nás odvážní námořníci, 
kteří se na žádost krále vydali 
na nesnadnou cestu s cílem na-
jít a zneškodnit Černovouse, 
obávaného piráta, kvůli  kte-
rému portugalská moře nebyla 
bezpečná. Celá cesta byla na-
konec mnohem náročnější, než 
si kdokoliv z nás mohl před-
stavit. Po mnoha nesnázích a 
komplikacích se však portugal-
skému námořnictvu podařilo 
Černovouse najít a zabít. 
Více o celotáborové hře a také 
o celém táboře se dočtete v 
tradičním Lumturomagazeenu. 
Další číslo Lumturo Listů oče-
kávejte koncem října, kdy už 
bude oddílový rok v plném 
proudu.
Za celou redakci vám srdečně 
přeji krásné léto!

Natálie Vydrová

Letošní námořnický tábor očima jeho účastníků 
Poslední den jsme všechny požádali, aby zhodnotili uplynulé táborové dny a 
týdny prostřednictvím malé ankety

Martin Benda

Skupinová fotografie v táborových oblecích

Otázky:
1) Jaký byl nejlepší program?
2) Jaké bylo nejlepší jídlo?
3) Jaký je tvůj nejhorší zážitek?
4) Jaká je tvoje nejoblíbenější táborová 
písnička?
5) Jaká je tvá vytoužená CTH?
6) Prostor pro vzkazy a bonusy

Majda Válková
1) Esmeralda
2) vše
3) mokré boty na honbě
4) budim jako strom
5) Star Wars, Pán prstenů, Avengers

Natálie Vydrová
1) soft vejce vs. slepice
2) brokolicové těstoviny s kuřátkem a sýrem
3) nemám špatných zážitků, jen dobrých
4) And we danced, táborové blues 

5) Hippies
6) Jo, dám si.

Klára Vošahlíková
1) Hoří – Nehoří
2) těstovinový salát
3) honba
4) Hej hou
5) Piráti

Barča Chábová (Chipsa)
1) Hoří – Nehoří
2) hamburger
3) honba
4) Hej hou, hou hej
5) zvířata

Anna Cisariková
1) Taxíky
2) rajská s masem a rýží
3) hm…
4) What shall we do
5) lidské tělo
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Klára Korčáková
1) Berskydy
2) blbouni
3) honba
4) 
5) Indiáni

Party time u pirátů v Tortuze

Lůca Cisariková
1) kasino
2) těstoviny s  brokolicí a kuřecím 
masem
3) slimáci vždycky a všude
4) What shall we do
5) hippies

Terka Macounová
1) Černá Sára
2) hamburgery
3) když byla Míša na samotce
4) Velrybářská výprava
5) nevím

Kuba Koláček
1) smůla, vlajky
2) hambáče od mekáče
3) hovada
4) táborový blues, Prosba k  duchu 
svatému
5) Game of thrones

Iva Greňová
1) boty
2) maso kuřecí s  brokolicí
3) nelze
4) všechny hezky zazpívané
5) další pěknou

Terka Lišková
1) záhadný strom
2) rajská
3) honba
4) Za chleba dar
5) Alenka v  říši divů

Míša Válková
1) noční část honby
2) hamburgery
3) hlad
4) asi žádná
5) nevím

Lukáš Kopřiva
1) grilování LGS
2) těstoviny s  kuřecím masem, 
sýrovou omáčkou a brokolicí
3) řezání dřeva, když mě žrali komáři 
a hovada (málem jsem umřel)
4) beatbox s  Toníkem, And we danced
5) Bulánci
6) Past vedle pasti tenhle tábor

Tonča Vydra
1) noční kasino, pirát přichází
2) dušená mrkvička s  masíčkem
3) začátek tábora, to jsem měl blbou 
náladu
4) beatbox s  Lukášem
5) Call of duty
6) Díky vedoucím za super tábor, 
atmosféra byla pecková. Prostě to 
bylo super.

Prokop Feit
1) Capture the flag
2) blbouni
3) honba
4) Rozžíhá
5) zombie

Martin Benda
1) Taxíky
2) kuře s  brokolicí a sýrovou omáčkou
3) měl jsem jen dobré zážitky
4) táborový blues
5) neandrtálci

Tera Koláčková
1) Bang, Matrix
2) kuře na paprice, dušená mrkev s  
masem, těstoviny s  brokolicí, čína a 
jídlo družinky Cristian Marco po 
vařicím úseku
3) když někdo v  noci chodil po 
vůdcákách
4) What shall we do, táborový blues 
budíčky
5) teď mě ale opravdu nic nenapadá

Holčičí zdravověda

Vojta Mikula
1) den bez vedoucích
2) poridge
3) honba
4) Rozžíhá
5) Silmarillion

Terka Macanová
1) masky ze sádry
2) všechna
3) odchod skautek do rangers
4) všechny
5) něco pěkného

Berka Macanová
1) stříkání na plody na stromě 
2) blbouni
3) chůze na honbě se špatnou nohou
4) Pán volá nás
5) zloději

Sára Krausová
1) všechny skautské
2) všechno
3) asi něco se skupinkou
4) Večerka
5) Pán prstenů

Madlenka Cisariková
1) všechny skautské programy
2) všechno – obzvlášť těstoviny s  
brokolicí a kuře na paprice
3) konec tábora
4) Večerka, Za chleba dar
5) Tobiáš Lolness
6) Nejlepší tábor – díky za gang

Stavba tábora

Bernard Okamura
1) mlčení
2) kuře na paprice
3) konec tábora
4) Večerka
5) skandinávský středověk



3) honba
4) Kometa
5) Itálie

Ignác Okamura
1) klec
2) blbouni
3) žádný špatný zážitek
4) skautská večerka
5) The Silmarillion

Eliška Slabá (Elis)
1) den bez vedoucích
2) hamburger
3) honba
4) Pán volá nás, Kometa, Tři kříže
5) politika v  ČR

Návštěva u eskymáků

Vojta Slabý
1) Šmoula
2) rajská
3) asi dvacet centimetrů ode mne 
spadla krysa ze střechy jídelny při 
hlídce
4) Vzdejme Pánu díky
5) zombies

Míša Buriánková
1) den bez vedoucích
2) rybí prsty s  kaší
3) honba
4) Za chleba dar
5) Piráti z  Karibiku

Pavlík Slanina
1) noční pochod na honbě
2) blbouni
3) když jsem na střelnici pětkrát po 
sobě netrefil plechovku ze tří metrů
4) What shall we do with drunken sailor?
5) StarGate SG – 1

David Škácha
1) noční kasino
2) hamburger
3) hlídka, když šel Rodrigo na záchod 
bez baterky
4) Rozžíhá, Vzhůru na palubu
5) Star Wars

Olda Štros (Oldoš)
1) Orlík
2) placky
3) raději nezmíním

Honza Suk
1) den bez vedoucích
2) poridge a blbouni
3) hlídka
4) Hudsonský šífy
5) Call of duty 4: Modern warfare

Matouš Tomek
1) Bear Grylls
2) blbouni
3) hlídka (pořád něco šlo v potoce)
4) Rozžíhá (ještě plno jiných)
5) Letopisy Narnie

Šimon Crowe
1) den bez vedoucích
2) hamburger
3) naskákat do potoka
4) Rozžíhá
5) Pán prstenů

Vojta Kružík
1) Bear Grylls
2) hamburgery
3) honba
4) Rozžíhá
5) 2. světová válka

Klára Válková
1) den bez vedoucích
2) blbouni
3) 2. den honby – furt samá chůze
4) Rozžíhá
5) Stmívání (Twilight Saga)

Matěj Slabý
1) noční Orlík na honbě
2) VKZ
3)
4) What shall we do with drunken 
sailor?
5) Búrské války

Team vajec při softovém utkání 
slepice x vejce

Verča Buriánková
1) sestřelování
2) hamburger
3) honba (chození celý den)
4) Rozžíhá
5) Havaj

Barča Macounová (Brambora)
1) dostat se do Tortugy
2) kuře na paprice

Nathan Schwarz
1) druhé odpolední programy
2) hambrugříky
3) Matouš T. v  legínách
4) Přítomnost
5) Star Wars, Dead Island

Tomáš Buriánek
1) kasino
2) blbouni
3) psaní ankety v  táboře
4) Maria
5) hudební metalové skupiny 

Eliška Fridrichová
1) ochočování
2) Čína
3) honba
4) Tři kříže
5) hippies

Terka Chábová (Benjík)
1) Pirát přichází
2) těstoviny s  brokolicí
3) Já tyjo vůbec nevím.
4) Hurt, And we danced
5) Game of Thrones

Helena Krejčová
1) Pirát přichází po palubě
2) těstovinový salát s  kuřecím masem 
a brokolicí
3) přepad od Jirky P.
4) Černé oči jděte spát (se Sofkou a 
Verčou)
5) něco, co tady ještě nebylo

Pája Karlovský
1) noční plavba na Orlíku
2) hamburger
3) konec tábora
4) Močedníci
5) současná politická situace v  ČR

Anička a Matěj, tvůrci letošní CTH



Redakce: Lucie Cisariková, Terezie Koláčková, Natálie Vydrová                                                     Texty jsou redakčně upraveny. 

Články, nápady a připomínky zasílejte na  lumturo.listy@gmail.com                               

Capture the flag Ošetřování na honbě    Táborový McDonald´s po honbě

Dívčí výlet do Tábora        Špageta, Elis a Klárka

Terezka Lišková     Žába sídlící pod stožárem

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