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Vážení a milí, 
náš drahý dopisovatel Martin Benda tentokrát redakci našeho zpravodaje (či spíše Spravodaje) zahltil 
značným množstvím příspěvků, za což mu patří vřelý dík. Nezbývá nám tedy, než je otisknout, a to 
v původním znění (je to tak zábavnější). Redakce LGSpravodaje se tímto vyhýbá jakékoli odpovědnosti za 
obsah tohoto čísla, hlásí se pouze ke grafické úpravě, pro vyplnění bílých míst přidáváme pár fotek 
z Pevnosti Boyard. Pokud máte vůči příspěvkům výhrady, napište lepší, budeme jenom rádi.

Jupijou - 17.3.2007
Jelikož klub LGS nemůže pořád jenom zkoumat a lovit, 
rozhodli jsem se přihlásit do světově známé pěvecké 
soutěže Jupijou. Odhalili jsme, že se mezi našimi členy 
nacházejí dobří muzikanti, a už se nacvičovalo. Zpočátku to 
znělo jako kokrhání slépek, ale pak jsme se rozjeli tak, že 
by nám sám Lennon záviděl. A tak jsme v dobré náladě, že 
jisto jistě vyhrajem, odjeli do místa konání. Koncert byl 
naplánován na dopoledne do super moderní Salesian 
Areny. Po krátkém zpoždění (to sou ty manýry hvězd) to 
konečně začalo. Většina interpretů, teda vlastně všichni 
kromě nás, nestála ani za vypsanou propisku. Pak jsme ovšem zahráli MY. A to byl nářez, celá hala 
skákala nadšením, tísícovky diváků nás nosili na rukou za to, že jsme ten strašnej pořad pozvedli z 
bídy až do nebes. Začali jsme připravovat oslavy, jenže to jsme ještě nevěděli, že vítězství není 

zadarmo. Takže jsme nakonec nevyhráli!!!! Nevešli jsme se 
ani do první trojky. Holt dáváme peníze do jinejch projektů. 
Aspoň že jsme byli třetí v divácké anketě, i když pořádně mě 
nadzdvihlo kdo je před námi. Druhý byl Gripen 21, to ještě 
celkem chápu, ochrana vzdušného prostoru je teď ožehavé 
téma. Ale kdo byl první!!! Holky z LLS s tim jejich ehm...jak 
bych to nazval?. Ovšem zde se zřejmě projevilo, že publikum 
nevybírá jenom podle krásy zpěvu. Takže celkově naše 
výprava za kulturou skončila nezdarem. No, asi si to vítězství 
příště zorganizujem líp. 

Rozhovor (redakci se bohužel nepodařilo zjistit s kým)

Jaký máš vztah k LGS?  Bylo, je i bude nejlepší, takže kladný.

Chtěla bys být členkou LGS?  Chtěl bys být členem LLS? (Takže by asi nechtěla. Asi by se vedle person 
jako jsme my cítila trochu nepatřičně. Stejně jako já, taková persona, bych se cítil nepatřičně vedle nich, 
slépek.)

Oblíbený člen LGS? Hele tak to je trochu osobní ne??? (takže já)

Dopisy čtenářů
Jokola utuhu abe. Do moter urnas igebedada. Ba rokula meste prehe tuthetmir ha keluba viste inde 
turna rake kolum de jakula, ketul pre dobe raha zadu mehty de fertze koluma.
De rokulamos                                                             
                                                                                                     Jako Ithill
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Koutek poezie
Jak úžasné…

Členem LGS být
A díky tomu

Náruč plnou dívek mít

Slávu, věhlas, peníze
A nemít skromné cíle

Nebezpečí podstupovat
Ďáblu chodit vstříc
A pak si smět říct

Jsem členem LGS.

Hon na Baden Powellův klobouk – 3.3.2007

     Dostaly jsme od A.J. úkol najít Baden Powellův klobouk. Nějakou dobu jsem pátrali a pak jsme 
se rozhodli vyrazit do Nairobi. Ovšem jak jsme se dozvěděli, klobouk se nacházel v jistém hrobě. 
Ale to by byla pro LGS nedůstojná práce, prohledávat hroby, proto jsme si s sebou vzali vyhlášené 
hrobařky z LLS. Z počátku sice nechtěli spolupracovat (dokonce by obětovali vlastní členku) , ale 
pak je naše tvrdé vyjednávací postupy přivedly do úzkých a na spolupráci kývly. 
     Tak jsme konečně letěli do Nairobi. Tam nás přivítalo pro Keňu typické sněžení. Putovali jsme 
málo osídlenými oblastmi, a vytrpěli jsme mnoho těžkostí, až nás po dlouhé cestě konečně přivítala 
vesnice. A v jejím středu seděl starý dědeček, který ještě pamatoval na B.P. a ten nám za malou 
úplatu řekl kde klobouk je.
     Takže jsem nakonec ty holky vůbec nepotřebovali a klobouk jsme našly stejně. Akorát jsem 
s nima ztrácely čas. No jo no, takhle to dopadá, když někdo nevěří ve vlastní schopnosti.( já 
odjakživa říkám, že se ženský se pro klub LGS nehoděj, ale Harrold si furt stojí na svim, že se prej 
občas můžou hodit, nesmysl!!).

Inzerce
Chcete psát pro nejlepší občasník světa? Chcete přijít do kontaktu 
s nejlepšími lidmi světa? Chcete aby vaše jméno bylo spojováno s 
klubem LGS? Pak je tu místo pro vás! LGSpravodaj nabízí místo 
externího redaktora. Šance pro všechny. Každý příspěvek má šanci 
na ocenění.Tak neváhejte a pište. Svůj článek pak pošlete na email 
jansynek@email.cz nebo loklopi@seznam.cz 
nebo lgs@gmail.cz. A možná budete oceněni. 
(že by nový oficiální mail LGS ? O tom nic Rada 
LGS neví, proto radši pište na radalgs@email.cz:)

Jste silní, udatní a přitom chytří (to asi nejde co?). Zajímáte se o pravěk? 
Pak tu máme něco pro vás. Nový ročník Svojsíkova závodu, tentokrát do 
ztraceného světa.  Chtěli  byste se zúčastnit? Pak neváhejte a vyčkejte 
jestli  se vám ozvem, jestli  ano, jedete, jestli  ne, máte smůlu. A pokud 
nemáte zájem, tak se připravte na to,  že se vám taky možná ozvem. 
Úchvatná nabídka, co?

P.S.: Nezapomeňte na schůzku rodičů, v pondělí 23.4. od 19:00 v klubovně.
LGSpravodaj radostně uvítá jakékoliv příspěvky,  např. vlastní obrázky, comicsy, vtipy, úvahy, dojmy, postřehy, připomínky....

mailto:radalgs@email.cz
mailto:lgs@gmail.cz
mailto:loklopi@seznam.cz
mailto:jansynek@email.cz

	Jupijou - 17.3.2007
	Rozhovor (redakci se bohužel nepodařilo zjistit s kým)
	Koutek poezie
	Hon na Baden Powellův klobouk – 3.3.2007
	Inzerce

