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Milí přátelé, přišel rok 2006 a s ním, po delší dovolené, i další číslo Vašeho oblíbeného plátku. Již celý rok 
uplynul od chvíle, kdy jste měli poprvé tu čest jej držet ve svých mužných chlupatých a svalnatých rukách. A 
dnes nadešla historická chvíle, neboť místo obvyklého jednoho autora se na tomto čísle podíleli hned tři lidé. 

Sami můžete hádat, o koho jde.

16.-18.12. 2005 Nadílka
Ani během této zimy jsme nezapomněli na jednu z nejúžasnějších a nejskvělejších akcí, kterou pravidelně, 
rok  co  rok,  pořádáme.  Přesně  tak,  proběhla  nadílka.  V  pátek,  kdy  výprava  začala,  jsme se  dostali  do 
Příchovic a ubytovali se tam. Další den brzy ráno, hned po pozdní snídani, jsme se vydali  na celodenní 
pochod, který jsme si zpříjemňovali občasnými hříčkami. Ke konci jsme se dozvěděli družstva, ve kterých 
budeme hrát scénky a také jejich témata. Vrátili jsme se na faru a začali plánovat, co večer zahrajeme. Zde 
jsme se zúčastnili soutěže miss Plyšák. Vyhrál ji Májin Silvestr. Následovala netradiční večeře. Místo špaget 
či jiných těstovin, jak bývalo dříve zvykem, jsme měli vánočnější pokrm. Hranolky s rybími prsty. Po večeři 
mohl  očekávaný  večer  konečně  začít.  Zahráli  jsme  scénky  (dle  mého  názoru   byla  nejvíce  povedená 
roverská scénka – horor se zombie – a Vláďova opera), zazpívali pár koled, zavěštili pomocí popcornu firmy 
Hopi-popi (dceřiná organizace LGS) a vrhli se na dárky. Největší úspěch měla Epišina myška a Swaťákovy 
rybičky. Po důkladném prozkoumání svých i cizích dárků jsme dostali další skvělý ročník časopisu Lumturo, 
který jsme ihned všichni jedním dechem přečetli. Pak jsme zazpívali Narodil se Kristus Pán a šli spát. Ráno 
jsme šli  na mši,  naobědvali  se a odebrali  na  nádraží,  odkud jsme jeli  domů do Prahy.  Tuto nádhernou 
výpravu pro nás připravili Pája &Mája (Mája&Pája) a myslím si, že si zaslouží naše poděkování. Díky Pájo! 
Díky Májo!

7.1. 2006 Výprava LGS a LLS
Vypuštění satelitů z vrcholku Himalájí.

15.1. 2006
Během bohoslužby na semináři Ekumenické lesní školy 

byl oceněn bratr zakladatel našeho střediska Maják – Zdeněk 
Zelený – Káďa. Za velký přínos skautskému hnutí i katolické 
církvi byl odměněn Rytířským řádem svatého Řehoře, který mu 
udělil papež Benedikt XVI., bohužel nikoli osobně. 

Káďa založil naše 47. skautské středisko Maják v roce 
1945. Za totality fungovalo ilegálně, za což Káďa strávil 10 let 
v pracovních  táborech  a  věznicích.  Přesto  zůstal  nezlomen, 
naše středisko dával  dohromady znovu v roce 1968 i  v roce 
1991. Jemu tedy do značné míry vděčíme za svou existenci. 
Buďme hrdí na svého předchůdce a zakladatele. 

28.1. Výprava Ranařů a Dreda – napříč Grónskem
Speciální  letoun  LGS  nás  dovezl  do  malého  grónského  městečka,  odkud  jsme  se  vydali  na  pochod 
Grónskem. Místo očekávaných závějí sněhu nás uvítala rozlehlá ledová plocha-která byla všude. Tohoto ledu 
jsme využili k zpestření cesty a udělali jsme velice bezpečnou soutěž s názvem kdo se dál doklouzne (do 
bezvědomí se dostal pouze jeden člověk). Tuto soutěž vyhrál Harold Gershwin (ale jeho výhra ještě není 
jistá, protože se proslýchá, že měl pozitivní dopingový nález). Dále jsme pokračovali v pochodu, ale po čase 
nám došly zásoby, tak jsme se rozhodli využít speciální paralizující rukavice abychom ulovili medvědy. Ulovily 
jsme tři, ale rukavice měli jen krátkodobý účinek, takže se medvědi probrali a zabili několik členů výpravy. 
Další cestu jsme musili odklonit, protože nás místní myslivec varoval, že tam jsou prasata a že bychom přišli 
k úrazu. Když jsme se konečně dostali druhou stranu, tak jsme si ještě ulovili pár mrožů (lov byl provázen 
neustálými hádkami mrtvých lovců s mroži, jestli jsou opravdu mrtví) a konečně jsme usedli do letadla, kde 
jsme po dlouhých kilometrech zase chodili a ne klouzali.

Martin

jen pro vás M.B., M.Z. a H.G.
LGSpravodaj radostně uvítá jakékoliv příspěvky,  např. vlastní obrázky, comicsy, vtipy, úvahy, dojmy, postřehy, připomínky....

Káďa v nelítostném sevření členů Rady LGS.


