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Vážení a milí,
další měsíc je za námi, jaro mlátí dveřmi, avšak nová dobrodružství stále nepřicházejí. Ptáte se kde 

jsou ? Za dveřmi! Již tento víkend podnikne LGS další velkolepou akci, kterou však zatím není 
možno blíže specifikovat z důvodů přísného utajení.

Účast každého z vás je více než žádoucí.

Zvláštní akcí je potom schůzka rodičů členů LGS, která se koná již

toto pondělí 9. května od 19.30

v klubovně Žerotínova 64, Praha 3 – Žižkov, 
a kde budou rodiče seznámeni s okolnostmi blížícího se rekreačního pobytu LGS, za spoluúčasti 

dceřinné organizace Skaut-junák, konkrétně tedy 378. a 49. oddílu Lumturo. 
Účast rodičů je taktéž více než žádoucí.

Další květnovou akcí bude oslava překrásného 60.výročí skautského střediska Maják, jež zahrnuje 
také dceřinný oddíl Lumturo. Tato akce se odehraje v sobotu 14.5 2005 a je spojena s výpravou 

s rodiči, která vyvrcholí zmíněnou oslavou v areálu Prknovky v Kolovratech.
Pro všeobecné obveselení by bylo vhodné vymyslet zábavný rozptylující krátký program, nejlépe 

scénku, krátký výstup, hudební číslo, hru pro všechny či cokoliv podobného. Dalším úkolem LGS je 
naučit se střediskový pokřik:

V srdcích jen dobro chceme mít,
a vědět vždycky pro co žít,
čest svoji nikdy neztratit,

ve tmách vždy nalézt hvězdy jas
Majáku světlo vede nás!

aby nebyla ostuda, že.
S sebou určitě šátky a legitimace MHD či jízdenky, další informace přijdou časem.

A poslední květnovou akcí bude skvělá třídenní INVAZE, pouze pro celé muže, jejíž cíl i jiné 
okolnosti jsou zatím Top Secret. Pouze datum je zveřejnitelné: 27.-29.5 2005.

Další skvělou zprávou je, že máme konečně ty nové vizitky, Dr. Zanderovi za ně už tleskat 
nebudeme, dělali jsme to minule.

A poslední, nejlepší zprávou je, že dalším členem LGS se stal mladý muž jménem Tomáš Hric 
(doufám, že jméno odpovídá, poslední dobou máme potíže se jmény některých členů, jmenovitě 

s panem Patrikem Plincnerem, nebo Plicnerem ...?) Mistr Tomáš rovněž obdržel vizitku LGS a stal 
se tak plnoprávným členem našeho klubu. Gratulujeme !!!

To je pro dnešek vše, děkuji za pozornost.

za LGS 
Harold Gershwin

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


