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Holizda, Lišajíčci drazí... Tak se nám nachýlil konec ledna a máme tu první letošní sraz. Začátek letošního Lišaj-
ského roku je ve znamení několika zásadních události, takže se nenaplnilo přísloví, že po hodech (tj. Silvestrovské
zabijačce, která se opět náramně vydařila) bývá srajda. . .

PRÉZA SE NÁM VRÁTILA

Z ásadní událostí mezi-
národního významu

byl dozajista návrat naší
milované "prézy" z daleké-
ho kanadského Toronta.

Vzhledem k tomu, že ča-
sově návrat vyšel na pra-
covní dobu Lišajského li-
du (neb Orel přistál ve
čtvrtek v 8:00 hod SEČ
na letišti ve Vídni), mu-
sel být operativně pozmě-
něn náš původní strate-
gický plán!

P ůvodní plán předpo-
kládal, že paní pre-

zidentku přivítá oficiální
delegace na letišti ve Víd-
ni. Nakonec musel být
tento plán několikrát po-
změněn, podle informací,
které předávala na Lišaj-
ské ústředí naše dvojitá

agentka a spojka Lele. Dí-
ky časovému posunu se
vítání, pevně plánované
na středu, nakonec muse-
lo přesunout až na pátek
14.1. Úkol zněl jasně: Sraz
u prézy na Hradě v 17:30
hod. V tuto dobu jsme
se sešli v poměrně znač-
ném počtu před Hradem
s připravenými proprie-
tami (rudý koberec, vla-
ječky, transparent, chléb,
sůl, slivovice, švarná rob-
ka Emča, zástupce hradní
stráže atd.) Před příjez-
dem nás trochu zaskočila
spojka Lele, která necha-
la paní prezidentku těs-
ně před příjezdem Lišaj-
ské delegace usnout.

A ktuální situaci jsme
naštěstí sqěle impro-

vizovaně zvládli. Celá de-
legace nastoupila na hrad-
ní terasu, položil se rudý
koberec a vše se připravilo
k vítání. Poté Lišaj Jar-
da ze schodiště před te-
rasou zavolal paní prezi-
dentce a Lele jí přines-
la telefon (mezitím prý
prezidentka lehce procit-
la). Zkrácený záznam ně-
kolikaminutového hovoru:
Ahoj Yvonnko, nevzbudil
jsem tě? Tak jsem slyšel
že jsi doma. Jak jsi se mě-
la? . . . Blabla . . . Yvonn-
ka: To je na dlouhé vyprá-
vění . . . Blabla . . . Jo už se
moc těším na brzké setká-
ní . . . Já taky . . . No snad
to bude hodně brzy! Lišaj
Jarda: Jo a kde teď jsi?
Kde? V kuchyni? No a ne-
chceš se zajít podívat na
terasu? Yvonnka: A proč?
Jarda: No Lele říkala, že

tam na tebe čeká nějaké
překvápko . . .

M ezitím bylo skrze
prosklěné dveře vi-

dět, jak se zevnitř ke
vchodovým dveřím blíží
obrys préziny postavy. . . Po
otevření dveří čekalo Yvonn-
ku překvápko, neboť už
zpoza dveří bylo prý vi-
dět obrys červeného ko-
berce ... Několik fotek de-
monstruje počáteční re-
akci Yvonnky. Na 19:00
byl naplánován sraz u Šo-
šona, kde se do brzkých
ranních hodin konala ví-
tací párty, z níž ovšem
Yvonnka, která ještě ne-
byla srovnaná s časovým
posunem odešla kolem 23
hodiny. Touto cestou ještě
jednou děkuji všem Liša-
jům, kteří se zůčastni-
li, za jejich účast - mys-

lím, že takové překvápko
by jistě (byť po počáteč-

ním šoku) potěšilo každé-
ho Lišaje. Lišajská komu-
nita zkrátka drží pohro-
madě a umí svým členům
dělat radost!

LIŠAJI ZPÍVAJÍ I TANČÍ . . .

D robnou Lišajskou udá-
lostí lokálního vý-
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znamu byl již tradiční
ples na Skaličce (7.1.), na
kterém se sešla užší skupi-
na Lišajů, aby si řádně za-
řádila! Fotky ve fotoalbu
to snad výmluvně doku-
mentují. Za zmínku sto-
jí především "popelnico-
vá show", kterou předved-
la Míša s Michalem a Mir-
kem, popř. trapný pokus
Jardy Lišaje odjistit kon-
fetovou "fontánu" při vy-
hlášení hlavní ceny v tom-
bole. Veselá vzpomínka
zůstane také na Mirkův
pokus směnit autový ka-
lendář za kalendář s na-
hotinkami, na který si či-
nil zálusk Michal.
DRŽÍME KROK S DOBOU

V ýznamnou lednovou
událostí se stalo za-

ložení Lišajského profi-
lu na Facebooku. Zno-
vu se ukazuje, že Liša-
jům jsou blízké nové in-

formační technologie. Sa-
mostatný profil byl zalo-
žen nejen skupině přátel
Pekařovského Lišaje, ale
i přímo Lišaji Pekařovské-
mu. Tento profil však bu-
de striktně vyhrazen pou-
ze pro komunikaci Lišaj-

ských přátel.
Všichni přátelé Pekařov-
ského Lišaje tak mohou

sdílet fotky a další infor-
mace se svými společný-
mi přáteli, navíc je mo-

hou aktivně sami přidávat
a zapojit se tak do trendy

sociální sítě.
RESTY JSOU SPLNĚNY . . .
Předsevzetí (a sliby) se
mají plnit nejen o váno-
cích... Jak už jsem avi-
zoval v prvním novoroč-
ním mailu (v němž jsem
mj. posílal kalendář Lišaj-
ských akcí na r. 2011),
tak se mi podařilo spl-
nit si své Lišajské před-
sevzetí a doplnil jsem
Lišajská fotoalba (fotoal-
ba jsou dostupná na ad-
rese vám jistě dobře zná-

mé - http://fotoalbum.li-
saj.cz)., která byla již del-
ší dobu díky mé zane-
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prázdněnosti a prokrasti-
naci (tj. výrazné a za-
čínající chronické tenden-
ci odkládat plnění povin-
ností a úkolů na pozděj-
ší dobu) nezaplněna ak-
tuálními fotkami. Navíc
jsem měl již před Sil-
vestrem v plánu připravit
pro Lišaje drobné překva-
pení, které by navazovalo
na můj vánoční dárek tj.

Lišajské pexeso pro celou
rodinu, který jsem posílal
těsně před vánocemi. Ča-
sově mi to bohužel nevy-
šlo, takže přichází ta chví-
le překvapení až na Lišaj-
ském srazu lednovém. Že

nevíte, co to je? Nechte
se překvapit - vypukne to
v sobotu večer. Přeji všem
dobrou zábavu - snad to

klapne a pobaví vás to.
Zdravím pozdravem lišaj-
ským - HOLIZDA - veške-
rý lid Lišajský.
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