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Vážení čtenáři,
Držíte v rukou historicky nejtenčí číslo Lampyrisu a pravděpodobně se divíte, proč je tak útlé. Nebudeme vás dlouho napínat. Tak útlý je časopis především proto, že jsme opět obdrželi málo příspěvků. Ne, není to tak strašné,
jako to bývalo. Máme k dispozici několik kronikových zápisků, i když ne
všechny, a pochopitelně bychom mohli těm pár zápisků zveřejnit, mohli
bychom k nim přidat i několik historických zápisů z dobu velmi dávno minulých. Také by k tomu šlo přidat několik vtipů, nějaké to luštění pro deštivé
dny a dalo by se také přetisknout několik povedených příspěvků z jiných
skautských časopisů. Pokud bychom k tomu přidali také kompletní informace
o letním táboře, tak bychom na tomto místě mohli psát o nejobsáhlejším čísle
v historii a táborovém speciálu, ale byla by to jen přetvářka.
Lampyris je váš časopis, je tvořen z příspěvků od vás a je tvořen pro vás.
Pokud by tedy neobsahoval čtenářské příspěvky, jednalo by se jen o laciný
pokus poskládat za sebe několik nesouvisejících materiálů a doufat, že dají
dohromady dostatek stránek, aby výsledek připomínal časopis.
A proto jsme si řekli NE! Nemáme zapotřebí se přetvařovat. S materiálem,
který máme k dispozici žádný časopis nevydáme. Pak nám ale přišlo líto, že
byste o něj byli ochuzeni, a tak jsem se rozhodli, že vydáme alespoň tento
úvodník a dáme vám ještě šanci k doplnění těch chybějících materiálů.
Vyzýváme proto všechny čtenáře, kterým není časopis lhostejným, aby
do čtvrtka 7. června dodali své příspěvky. Dodané příspěvky zpracujeme a
14. června pak vyjde mimořádně 26. číslo, tentokráte však již naplněné obsahem. Psát můžete prakticky o čemkoliv, to záleží jen na vás.
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