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Drazí přátelé,
po delší odmlce je tu opět váš oblíbený plátek. Po letní přestávce, jejíž část většina z nás strávila ne 

zcela záměrně v sibiřské tajze, je tu opět další klubový rok, plný mnoha dobrodružných akcí.
První z nich byla  třídenní výprava LGS Po stopách Keltů ve dnech 14. – 16.10 2005.

Vyrazili jsme, vedeni Frankem Gregorem a Dr. Zanderem do největšího keltského města dnešní doby – Baile 
Átha Cliath, česky Dublin. Zde nás uvítal domorodý spolupracovník LGS, který nás zavedl do lukrativního 
hotýlku, v němž jsme se ubytovali. Ještě ten večer jsme pak vyrazili po stopách tajemného Druida, o němž 
jsme měli pouze několik kusých informací. V křivolakých dublinských uličkách nám však hrozilo nebezpečí 
v podobě žebráků a lupičů. Abychom splynuli  s prostředím, zavázali  jsme si  zraky a pohybovali  se po 2 
skupinách – tyto dva elitní útvary LGS nesou názvy Dredi a Ranaři. Takto handicapováni jsme dospěli až na 
starý keltský hřbitov, kde nás kvantum rozžatých svící utvrdilo v tom, že dávné rituály ještě zdaleka nejsou 
zapomenuty. Vzápětí jsme byli prokleti jedním z nižších druidů za znesvěcení posvátného místa. Druida jsme 
sice lapili, ale zkameněl nám v rukách. To nás zarazilo: že by na té magii bylo přece jen zrnko pravdy ?!! 
Z kapsy onoho druida se nám podařilo vytáhnout jakousi mapku, ukazující cestu k posvátnému dubu. 

Náhlé  pomatení  smyslů  pak 
zapříčinilo  menší  roztržku  mezi  oběma 
skupinami.  Nalezli  jsme  první  kosti 
dávného  Nejvyššího  druida,  po  nichž 
jsme  prahli.  Ten  večer  jsme  uléhali 
s neklidně bušícím srdcem. Druhého dne 
jsme  vyrazili  dle  mapky  k posvátnému 
dubu. U něj nás čekali 4 druidi, snažící se 
překazit  naše  vědecké  bádání.  Museli 
jsme  obětovat  batoh  obětavého  pana 
Rodriga, abychom je přemohli. Odměnou 
nám  byly  další  kosterní  pozůstatky 
starého  Druida.  Rozhodli  jsme  se 
pokračovat  v hledání  a  za  celý  den  se 
nám,  byť  s největšími  obtížemi,  podařilo 
nashromáždit  téměř  celý  skelet  Druidův. 
Na  pokraji  smrti  vysílením  se  nám 
podařilo  doplazit  se  přes celý Dublin  do 
hotelu.  Zde  jsme  znaveni  ulehli.  Před 
spaním jsme se ještě pobavili hrou na místní gangsterské podsvětí.

V noci z 15. na 16. 10. 2005 došlo k významné události. Rada LGS se rozhodla přijmout do klubu 
všechny přítomné čekatele o členství, kteří se osvědčili zejména při havárii LGS uprostřed Sibiře. Jsou to: 

Marek Brichcín, Jakub Folejtar, Rodrigo Kopřiva, Jonatán Novák, Bernard Okamura,
Samuel Schwarz a Ondřej Veselý.

Přijetí byli přítomni tito členové klubu LGS: Matěj Macoun, Jakub Koláček, Martin Benda a Michal Koráb a tito 
členové Rady LGS: Frank Gregor,  Miguel Zander a Harold Gershwin.  Celý rituál  byl proběhl v tajnosti  a 
všichni účastníci jsou vázáni přísným slibem mlčení. Nově přijatí členové dostali své vizitky a nabyli všech 
práv a poct plnoprávných členů LGS. 

 Druhého dne jsme navštívili  poutní  místo,  zvané Svatá  Hora,  abychom s ulehčením seznali,  že 
katolická církev má v této požehnané zemi přece jen silnější pozici než pohanské kulty. Naše vědecké bádání 
se nám však podařilo završit.  Poslední z kostí  Druidových jsme ukořistili  na hrstce lehko přemožitelných 
individuí a celou kostru Druidovu jsme sestavili. Leč žádným způsobem se nám nepodařilo přivésti Druida 
k životu, čímž jsme definitivně vyvrátili tuto nevědeckou báchorku a s ulehčením jsme se navrátili zpět domů. 

Rada LGS informuje všechny členy i nečleny klubu LGS, že veškeré svoje dotazy, problémy, připomínky či 
příspěvky do LGSpravodaje mohou zasílat elektronickou poštou na adresu RadaLGS@gentlemail.com. 

Tímto je také vyhlášena celoroční soutěž o nejlepší příspěvek do tohoto plátku. Samozřejmě nemusí jít vždy 
o text, může to být obrázek, graf, fotka... cokoli vás napadne. Na všechny přispěvatele čekají slušné odměny 

a zvýšení prestiže v rámci LGS.
Za Radu LGS Harold Gershwin
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