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Milí přátelé, 
uplynul další měsíc a léto se nezadržitelně blíží. Stejně tak i dlouho očekávaná dovolená klubu LGS. 

Rada LGS obdržela darem od starosty města Honolulu čtrnáctidenní  pobyt  v luxusním pětihvězdičkovém 
hotelu  na  Havajských  ostrovech.  Po  namáhavém  klubovém  roce  plném  dobrodružných  výprav  a 
vyčerpávajících schůzí tak máme konečně šanci prožít několik šťastných chvil plných ničím nerušené pohody 
uprostřed  kruhu  dobrých  přátel.  Vážení,  čeká  nás  skutečná  dovolená  !  Dny  plné  relaxace,  saunování, 
surfování, biliáru, bowlingu, beach volejbalu, potápění u korálových útesů...

Na Havajské ostrovy odlétáme 1.7.  2005 supermoderní  vzducholodí,  která je schopna urazit  tuto 
dlouhou vzdálenost za pouhé tři hodiny. Dostatečný komfort během cesty zaručen.

Klub LGS vybral z řad nesčetných zájemců několik mimořádně nadaných jedinců, kteří jsou hodni se 
ucházet o členství v našem klubu. Jsou to pánové Michal Hric, záhadný Samuel, jehož příjmení je pro nás 
zatím hádankou a Jonatán Novák. Tito pánové získávají hodnost čekatele a zatím nejsou plnoprávnými členy 
LGS. Avšak doufejme, že ve všech zkouškách obstojí se ctí a již brzy budou řádnými členy LGS.

27.- 29.5.2005 Invaze – Válka o Falklandy
Zeměpis  Falklandských ostrovů  jistě  není  nutné žádnému členu klubu LGS připomínat.  Možná by však 
neuškodilo zmínit se trochu o nedávné válečné historii této malebné hroudy země uprostřed oceánu. Zvlášť 
když mnozí členové klubu LGS ji zažili na vlastní kůži. Uprostřed falklandské krajiny zjizvené vojenskými 
manévry  proti  sobě  stanuli v osmdesátých  letech  (a 
nebo vlastně letos na konci května)  britští  SAS  a 
argentinská  armáda,  která Falklandy  protiprávně 
okupovala.  Během  doby střetu  proběhlo  mnoho 
vojenských  operací,  během jedné  z nich  se  Britům 
podařil  husarský  kousek, když  zajali  skoro 
kompletní argentinské velení včetně  generála  Jarema 
Thomaso  Halverta.  Celou akci  provedly  dvě  elitní 
jednotky  SAS  „Drsňák“  a „Ranař“ (složené tentokrát 
už ze tří oddílu – k tradičním spojencům  378.  a  379. 
oddílu  se  letos  přidal  10. oddíl  z Bílé  Hory).  Stála 
proti  nim  početná argentinská  armáda 
(zvlášť  záludné  byly argentinské  motohlídky). 
Jednotkám  SAS  se  však podařilo  rozbít  obranu, 
infiltrovat  armádní  velitelství (díky skvěle provedenému 
přepadu  radiové  stanice „Perníková  věž“  a 
následné rádiové kamufláži). Nejtvrdší boje však obě vojska svedla na Argentinci obsazeném letišti. Zde bylo 
nutné dobýt houževnatě bráněné argentinské velitelství, což se nakonec díky dobrému velení a osobnímu 
nasazení všech vojáků, kteří na nějaké to zranění nehledí („zub sem, zub tam“) podařilo a nad ranvejí zavlála 
britská vlajka. Obě jednotky byly po zásluze odměněny nejvyššími vojenskými poctami.

zpracoval Eugen Graham

10. - 12.6.2005 Anenky
Ačkoliv tato výprava nese tradiční název, na Anenky jsme opět nejeli. Zato jsme navštívili památné tábořiště 
ve Velběhách, posvátné to místo našich prapředků, zemi blahobytu a hojnosti.  Té jsme si skutečně užili 
nadmíru, neboť skolený bizon naplnil naše žaludky zcela bez problémů. Během jeho rožnění jsme nezaháleli 
a  den  si  zpestřili  mnohými  indiánskými  kratochvílemi,  jako  bylo  např.  kradení  koní,  stopování  zvěře, 
maskování atp. Ach, jaké to byly časy ! Radostné opojení žel nemělo dlouhého trvání, neboť k večernímu 
ohni k nám zasedl též nevítaný host – bledá tvář, jakýsi úředník, zmocněnec prezidenta USA, který nám 
učinil nabídku. A to sice abychom opustili zemi našich předků a vypravili se do rezervace, která nám zaručí 
bezpečí a klidný život v blahobytu. Naše rada starších se nechala zviklat jeho vábivými slovy a hned druhého 
dne jsme vyrazili. Nechť nás provází Manitou !

za Radu LGS
Harold Gershwin 

LGSpravodaj uvítá jakékoliv příspěvky, související s problematikou LGS, např. vlastní úvahy, náhledy, dojmy, postřehy...


