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25.2. Výprava LGS   - Hon na německé rakety  
Stroj času nás (a bezvýznamné spolucestující v podobě členů LLS, kteří vystoupili o nějaký ten rok 
dříve) přenesl na konec 2.světové války do tehdejšího protektorátu Čech a Moravy. Za tuto cestu 
náš  zpravodajský  tým udělal  tři  exkluzivní 
rozhovory  (viz.  níže). Jako  Američané  jsme  se 
velmi ale opravdu velmi nenápadně vydali po ledové 
cestě do kopce. Bylo to doopravdy nebezpečné. Na 
dětském hřišti  jsme byli obklíčeni  divokými  Němci. 
Naštěstí  se  nám  ve dvojicích  podařilo  všechny 
ty  bídné  červy rozmačkat.  Po  náročné 
cestě  jsme  potkali  své Britské spojence (v podobě 
vlčat).  Vydali  jsme  se zdolat  nebezpečnou  skalní 
chodbu.  Už  jenom dostat se ke vchodu do této 
chodby  polovina  z nás nezvládla  a  na  druhou 
stranu  se  dostali  jen čtyři  lidé.  Naštěstí  to  ale 
všichni  přežili.  Po dobrém  obědě  v podobě 
párků, buřtů a klobás jsme objevili důležité dokumenty ohledně německých raket. Po zbytek výpravy 
jsme po skupinkách luštili šifry které obsahovali to nejdůležitější. Skupinka DREDŮ!!!
LLS = Liga Lesních Slépek (skautky) Matěj

A teď slibované rozhovory:
1.rozhovor s Lucií Cisarikovou členkou LLS
Jaký je váš názor na LGS? LGS je klub který velice obdivuji, ale protože jsem žena 
bohužel do něj nemohu patřit.
Co je LLS? LLS je ubohá napodobenina LGS kam mohou jít holky. 
Proč tam tedy chodíte? Co mám dělat jiného?
Co vám na LLS nejvíce vadí? Že si tam všichni musí říkat Slepičko. Nepřijde vám to 
trochu úchylné?
Co nejvíce obdivujete na LGS? Samozřejmě jeho členy, protože vím, že je to tam náročné!
Koukám že máte čaj, je dobrý? Hmm (Ochutnali jsme a byl dobrý).
Kdopak ho dělal? Maminka? Tatínek?
Nashledanou slečno Lucie.
Tak to byl rozhovor s členkou LLS. Já si osobně myslím, že byl velmi zajímavý a poučný!
2.rozhovor s členem LGS Rodrigem (Lukášem Kopřivou)
Jste rád členem LGS? Hmm. Ano.
Kam byste to chtěl v LGS dotáhnout? Asi na člena rady.
Prý jste byli v Africe lovit nosorožce. Kolik jste jich ulovil? To je pravda, ale 
neulovili jsme žádného, protože nosorožec je chráněný a my je lovili živé, značkovali 
je a pak jsme je pouštěli zpět.
Aha. A kolik jste jich označkovali? Asi 25.
Také jste s klubem LGS lovili vlky hřivnaté. Kolik jste jich ulovil? No docela hodně.
Máte nějakou trofej z vašich lovů. Ano doma jich mám spousta.
Máte alespoň jednu sebou? Bohužel nemám.
Dále bych se zeptal jak jste přišel ke své přezdívce Rodrigo? Tu jsem získal kvůli své vášni hrát 
na kytaru, protože kytara je ze Španělska a Rodrigo je časté jméno Španělských hráčů na kytaru. 
Děkuji vám za rozhovor a někdy nashledanou.
Tento rozhovor s panem Rodrigem byl také velice poutavý a já se dokonce dozvěděl něco nového.
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