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Vážení přátelé a kolegové, 
konečně nadešla ona vytoužená chvíle, kdy můžete držet ve svých rukou, 

třesoucích se vzrušením, tento skvělý plátek. Podává informace o novinkách v LGS a 
také  krátké  ohlédnutí  za  dobami  nedávno  minulými,  kdy  náš  klub  podnikl  několik 
odvážných akcí, které si zaslouží, aby se o nich psalo. 

 
Dne 11.12.2004 bylo do LGS slavnostně přijato sedm nových členů, kteří prošli 

půlroční  zkušební  lhůtou  a  dokázali,  že  jsou  LGS  hodni.  Své  schopnosti  ukázali 
především při lovu vlka asijského na japonském ostrově Kjúšú a na dalších akcích LGS.
Jsou to:  Benda Martin,  Čermák  Matěj,  Koláček  Jakub,  Koráb  Michal,  Macoun  Matěj, 
Matějka Michal a Plincner Patrik. Nováčkům gratulujeme a přejeme mnohá úspěšná léta 
v LGS, oplývající dobrodružstvím a objevy nejen na poli zeměpisném či vědeckém. 

Od  dnešního  dne  v zasedací  síni  LGS  visí  mapa,  ve  které  budou  nadále 
vyznačována místa, která byla již v rámci klubu navštívena a probádána. 

Dnešním dnem jsou také ustanoveny pravidelné měsíční schůze klubu LGS, na 
kterých  proběhne  stručné  zhodnocení  uplynulého  měsíce  a  seznámení  s novou 
problematikou.

15.1.2005 Výprava na loveckou chatu LGS
Tato  akce,  původně 
plánovaná  spíše  jako 
rekreační  lov  na  divoké 
kance  se  nakonec  zvrhla 
téměř  v zápas  o  holé 
přežití. Výkvět LGS, včetně 
nováčků,  byl  totiž  obklíčen 
na  své  lovecké  chatě 
hordami  jedovatých  hadů. 
Ani tato hrozivá skutečnost 
však  statečné  členy  LGS 
nijak  nezarazila.  Nakonec 
s úsměvem  ve  tvářích  (a 
očividně  ve  svém  živlu) 
obstáli  v těžké  zkoušce  a 
obohatili náš klub o mnohé cenné hadí trofeje. Takováto odvaha 
a rozvážnost nechť je příkladem všem členům LGS.

30.1.2005 Tréninková zimní akce LGS
Šlo  o  akci  drsnějšího  rázu,  tedy  alespoň  pro  nečleny  LGS,  kteří  se  jí  taktéž 

zúčastnili,  snad aby načerpali  něco ze zkušeností a schopností LGS. Někteří dokonce 
nabrali  tolik odvahy,  že se postavili  členům LGS ve sněhové bitvě. Ačkoli  měli  co do 
činění s pouhými nováčky v LGS, brzy seznali, že LGS nepřijímá do svých řad nikoho 
bezdůvodně. A tak čest našeho klubu zůstala opět neposkvrněna. Díky, přátelé.

za Radu LGS
Harold Gershwin

Lumturo Geografic  Spravodaj uvítá jakékoliv příspěvky,  související  s problematikou LGS,  např.  vlastní  úvahy,  náhledy,  dojmy, 
postřehy...

Akce byla natolik povedená, 
že  z toho  i  někteří  členové 
Rady byli na větvi. 

Ani boj o holý život neochudí akce LGS o 
prvky nevšední zábavy.


