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Nezávislý zpravodaj 49. dívčího a 378. chlapeckého oddílu

Vážení rodiče, členové a 
přátelé oddílu,
Dovolujeme si Vám 
představit nové 
předvánoční vydání 
Lumturo Listů. Od 
začátku školního roku 
uběhly již celé tři 
měsíce, a proto bychom 
se s Vámi rádi podělili o 
všechno, co jsme od září 
 zvládli a prožili.
Od posledního vydání 
nás potkalo nemálo 
změn. Máme mnoho 
nových členů ať už mezi 
našimi nejmladšími, tak 
také v družinách 
starších. Několik skautů 
a skautek již odrostlo a 
tak vytvořili nový 
roverský kmen. 
Již před táborem proběhl 
sněm našeho střediska, 
na kterém se částečně 
obměnilo hlavní vedení 
a do různých 
střediskových činností 
se nově zapojili další 
členové našeho oddílu. 
Doufáme, že se Vám 
nové Lumturo Listy 
budou líbit a děkujeme, 
že nás podporujete v 
tom, co děláme.
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Výprava skautů

Skauti se na začátku října vydali do Horní Břízy u Plzně, kde se svou 
námořní výpravou zakotvili u neznámého ostrova. Tento ostrov oplýval 
nejen zajímavou přírodou a kaolinovými doly, ale například také 
nebezpečnými tvory, před nimiž se bylo potřeba skrývat. Také o 
všudypřítomnou vlhkost bylo díky ostrovnímu podnebí postaráno. Toto 
nepohodlí nám však nebránilo v tom na chvíli se zastavit a v klidu si 
připravit oběd, jenž každému dodal síly k dalšímu putování. Navzdory 
všem nástrahám tak všichni účastníci průzkum ostrova úspěšně 
dokončili a k večeru se vrátili k základně na pobřeží, aby se připravili na 
další pokračování naší společné plavby.

Pavel Slanina

Podzimní hasičský výcvik

Na letošní podzimní výpravu se vydali naši hasiči na podzimní výcvik 
do známého hasičského centra v Hradci Králové. Večer jsme do 
střediska přijeli, dali si moc dobré jídlo a vydali se na kutě, abychom 
byli na zítřejší výcvik.
Spali jsme velice dlouho, a to nám pomohlo k lepším výkonům ve 
výcviku. Přes den jsme trénovali ve velmi špatných podmínkách, ale i 
tak jsme se za pomoci přípravy oběda v drsných podmínkách, kdy 
jsme v dešti se snažili rozdělat oheň, sice se nám to nepodařilo, ale 
troufám si tvrdit, že profesionálním hasičům by se nevedlo o moc lépe. 
Dále jsme vysvobozovali lidi z hořícího domu. To se nám již povedlo a 
všichni byli zachráněni. Ještě jsme děali plno dalších úkolů. K večeru 
jsme se vrátili na základnu, kde jsme od našeho kuchaře Jendy měli 
moc dobrou večeři – špagety carbonarra. Večer jsme brzo usli a 
položili se do skvělých hasičských snů.
V neděli jsme se vydali na mši svatou, uklidili základnu a vyjeli jsme 
plnit úkoly zpátky do Prahy.

Matouš Tomek



Roverská trojdenka

První plán byl jet do Vídně na víkend, ale kvůli tomu, že jsme nesehnali 
ubytování, a tak jsme se rozhodli udělat si filmovku. V pátek večer jsme 
si dali s Rovery sraz v klubovně. Začali jsme dlouhým výletem (asi 
300m) za věcmi na (tousty), které jsme si dali při shlížení filmů v 
klubovně. Dívali jsme se na komedie několik hodin. Další den pozdě 
dopoledne (tehdy jsme vstávali) jsme se domluvili, že pojedeme na výlet 
někam za Plzeň. Když jsme vystoupili zastávku za Plzní, byla docela 
zima a zbývalo jen pár hodin světla. Tak jsme vyrazili na další vlakovou 
zastávku vzdálenou asi 20km.
Po cestě jsme udělali oheň, na kterém jsme si ohřáli oběd. Následně 
jsme pokračovali dál v cestě na vlakovou zastávku odkud nám v 9h 
odjížděl vlak zpět do Prahy. Do klubovny jsme se dostali okolo 11 hodiny 
večerní, kde jsme šli všichni téměř okamžitě spát, protože jsme byli 
unavení z minulé noci. V neděli jsme šli na mši do kostela na Jiřáku a 
poté jsme celou výpravu rozpustili.

Tobiáš Macan

Svatý Václav 27. – 28. 9. 2019

Jako každý rok i letos jsme se vydali v pátek odpoledne do Staré 
Boleslavi pomáhat na Svatováclavskou národní pouť. Nás skautů bylo 
opravdu hodně, což bylo dobře.
Večer přijela lebka sv. Václava kvůli rekonstrukci kostela do Brandýsa. 
Drželi jsme lana a nesli pochodně. Na náměstí byla slavnostně odhalena 
busta papeže Benedikta XVI. Ráno se pak držela čestná stráž u lebky, 
držela se lana a při slavnostní poutní mši svaté deštníky nad kněžími, 
kteří podávali svaté přijímání. Počasí nebylo úplně nejlepší, ale i přesto 
tu bylo fakt hodně lidí. Spalo se v tělocvičně a jídlo jsme měli ve školní 
jídelně. U lidí jsme vzbuzovali obdiv, což mně potěšilo, že o nás stojí.  😊
Myslím, pro každého skauta je to čest a silný zážitek, že může být takhle 
užitečný. Také je to skvělá příležitost jak poznat jiné skauty. Já z toho 
mám vždycky radost a líbí se mi to.

Doubravka Šimůnková

Naši činnost můžete sledovat i průběžně. Veškeré informace ohledně 
výprav a jiných akcí dáváme na web: 
http://www.lumturo.cz/

Tam také najdete odkaz na fotky, které jsou na:
https://www.flickr.com/photos/142475592@N02/albums/with/721577113
23889891

Naši aktivitu sdílíme i na facebooku a instagramu. Tam naleznete vždy 
nějakou tu fotku už během výpravy.
https://www.instagram.com/skautskyoddillumturo/
https://www.facebook.com/oddil.lumturo/
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Kde nás najdete:

Odkud se vzaly 
Vánoce?

Výklady původu tohoto 
slova jsou 
nejednoznačné. První 
výklad, který nepřipouští 
přejmutí výrazu Vánoce z 
jiného cizího jazyka a 
poukazuje na jeho 
nutnou původnost v 
každém daném jazyce, 
tvrdí, že se návrat Slunce 
oslavoval celých dvanáct 
dní a dvanáct nocí. 
Každý den tak 
symbolizoval jeden 
měsíc v roce, kterých je 
také dvanáct. Den 
pomyslného příchodu 
jara - 4. den 
symbolizující duben, s 
označením "čtvrtý" se 
údajně později zkomolil 
na "štědrý" - ten den se 
oslavovalo zvláště 
bujaře. Celému tomuto 
období se říkalo "o 
dvanácti nocích", později 
"o dvánnocích" až z toho 
zbylo "o Vánocích". 
Tento výklad má ryze 
lidovou povahu a není 
podložen reálným 
etymologickým 
základem.

Druhý výklad bere v 
úvahu možný vývoj z 
německého slova 
"Weihnachten". To je 
zřejmě odvozené od 
středoněmeckého "zu 
den wîhen nahten" - což 
znamená "o posvátných 
nocích" - což mohly být 
ony pohanské posvátné 
svátky oslavující 
slunovrat. V českém 
slově Vánoce sledujeme 
část "-noce" jako v 
německém "-nachten".

Matěj Modrý
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