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DRAKIÁDA LETOS PROBĚHLA ZA
MIMOŘÁDNĚ SILNÉHO BEZVĚTŘÍ.

MOTTO: Bez větru chtít draka vznésti, na to třeba velké štěstí! Pak už jenom rychlé nohy, pomohou mu do oblohy. . .
Drakiáda patří paradoxně dlouhodobě ke stěžejním pekařovským akcím. Když byla poprvé před několika lety uspořádána, tak nám snad ani nevadilo, že
moc nefoukalo. Postupně jsme si asi zvykli na to, že v termínu Drakiády je zkrátka na Pekařově vítr nedostatkovým zbožím. Začínám pomalu chápat, proč
a jak vlastně vznikaly pranostiky. Je asi na čase, abychom nějakou tu pranostiku na Drakiádu vytvořili. Např. něco jako: „Až budou jednou na Drakiádě větry
foukat, budou největší smraďoši po Michalově tataráku vonět!“ (Pochopitelně bych se nerad nějakého smraďocha dotknul, a proto raději nemám nikoho
konkrétního na mysli - notabene všichni vědí. . . ). Do termínu Drakiády tentokráte padly i oslavy největšího Lišajského státního svátku - Dne Lišajské
státnosti. Program oslav byl předem dobře naplánován, a tak se jen čekalo, jak vše dopadne. . .
* Čtenáře tohoto čtiva předem upozorňuji na možné nepřesnosti a mystisyfilikace obsažené v následujícím textu. Je to zejména tím, že texty, které budete nyní číst, vznikají poměrně dlouhou dobu po

konání akce, takže některá fakta opravdu těžce doluji z paměti a jednak proto, že si občas něco přidám či přibarvím, abych udržel čtenářovu pozornost a aspoň trochu jej pobavil!

Drakiádová tradice
Na Drakiádě se tak trochu
předpokládá, že se zejména
budou pouštět draci. Zodpo-
vědní Lišajové si své dra-
ky většinou přivážejí (ať už
vlastnoručně vyrobené, nebo
zakoupené). Na akci je tak
možno vidět draky různých
velikostí, tvarů, barev, hmot-
ností, stylů, pohonů, různě
dlouhých ocasů, šňůr, atd.
Někteří však spoléhají na
svoji šikovnost a předpoklá-
dají, že se jim podaří drak
vyrobit až na místě. To se
opravdu většinou každému
podaří, dokonce i těm, co

Michalův patent pro odlehčení bolavé ruky.

Michal dostal k svátku stylový hrneček. Hned
však reklamoval, že tam není znázorněna
žádná "samoobsluha".

mají draka už předem při-
praveného. Samostatnou ka-
tegorii tvoří ti, kteři sice vy-
rábějí své draky na místě, ale
zato podle předem připrave-
ného plánu - zkrátka žádná
improvizace. Zde bych spe-
ciálně vypíchl zejména pana
magistra Boba.
Počasí? No problem!
Již v e-mailové pozvánce
na Drakiádu jsem vyslovil
následující upoutávku: „Po-
kud jde o počasí, tak pro vás
mám dobrou zprávu! Michal
se díval na předpověď počasí
na oblíbeném norském ser-
veru http://www.yr.no/

S dominem si děti tentokrát pěkně vyhrály.

Listí žloutne, poletuje, po strništi bezvětří duje,
brzy bude mráz!

Jirkovy feferonky s česnekem sloužily i jako zákusek. TomB neodolal a dal si papričku i ke snídani. Tak tyhle feferonky zkratovaly INP i OUT!

a zjistil, že podle posledních
předpovědí bude tentokrá-
te téměř naprosté bezvětří!!!
Což jak uznáte není oproti
minulým ročníkům Drakiá-
dy zase tak nějaký zásad-
ní rozdíl. . . , což znamená,
že i letos budou draci létat,
takže se už na to pěkně těš-
me! Vzhledem k předpově-
di si s sebou vezměte i ně-
jaké masážní prostředky na
dobrou masáž nohou - ti kdo
budou chtít zvítězit budou
muset své nožičky pořádně
zaměstnat. . . (kurňa Vašku,
NEMACHRUJ!!!!)“
Předpověď bohužel vyšla
opravdu dokonale a bezvětří
foukalo opravdu mimořád-

V obležení

ně silně, ale k tomu se ještě
vrátíme.
Vzhledem k tomu, že do sle-
tu termínově zasahoval i vý-
znamný Lišajský svátek, byl
přichystán také slavnostní
doprovodný program (za-
hrnující i několik různých
překvapení). Jedna část pro-
gramu dokonce vyžadovala
odpovídající slavnostní ob-
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Drakiády se zúčastnili i Pekařovští domorodci!

lečení a všichni příchozí by-
li předem instruováni, aby
si s sebou nezapomněli vzít
odpovídající róby (tzn. chla-
pi v šolně popř. ve smokingu,
dámy by měly mít minimálně
malou večerní (tj. koktejlky
a tak .. :-) ).
Jelen coby atrakce
Šikulovic squadra přivezla
s sebou tentokráte jen Jele-
na s Jelišem. Peťka zůstala
s Jeníčem doma, anžto Jéňa
ochořel. Když vylezl Jelen
z auta, vzbudil velkou pozor-
nost - jeho ruka bezvládně
visela u těla a přitom byla
prapodivně hákovitě ohnuta.
Na vině byl zánět šlach (ne-
bo žil či kýho šlaka), a to
z práce! Jejda! Původně jsem
si myslel, že Jelen narazil na
nějaký nový druh piva, kte-
rý se stáčí do sklenic velkého
průměru a on tu sklenici ne-
mohl nějak rozumně obchyt-

Tak schválně...

nout a díky hmotnosti plné
sklenice si postupným vzpí-
ráním ruku namohl, ale vy-
světlení bylo nakonec mno-
hem prostější. Jelen, který se
pravidelně každý rok těší na
výlov rybníka (protože tam
za úplatu ve stánku vraždí
všelikou vodní žoužel) si ten-
tokráte ve snaze získat zlatou
medaili a titul "nejmasověj-
ší rybovrah výlovu", namohl
při práci pravou ruku. Tím
byl ovšem odkázán na plný
servis svého okolí. Zazname-
nal jsem i intimní otázku na
vytírací schopnosti jeho le-
vé ruky, ale už si nevzpomí-
nám, co odpověděl. Každo-
pádně na záchod za sebou ni-
koho nevolal.
Barunka, coby diplomova-
ná zdravotní sestra poskyto-
vala Jelenovi zdravotní ob-
vazový servis. Faktura prý
půjde přes VZP! Michal se
opět ukázal jako člověk, kte-
rý by mohl dělat opravdu
všechno. Tentokrát se před-
vedl jako tvůrce pomůcek,
které zdravotně hendikepo-
vaným usnadňují život! Poté
co si Jelen postěžoval na to,
že ho bolí ruka, když ji má
dole, briskně vymyslel im-
provizovaný závěs se kterým
vydržel Jelen stát na místě
více než hodinu. Když už
jsem si vzal na paškál Jele-
na, je třeba zmínit i pár hlá-
šek, které na Drakiádě za-
zněly buď z úst jeho nebo

Optimistický úsměv!

z úst někoho, kdo si jej z ně-
jakého důvodu, zejména dí-
ky jeho hendikepu, dobíral.
Ty se ale dočtete na jiném
místě Obšťastníku. Takže ne-
přestávejte a dočtěte jej hez-
ky do konce.
Pálivé přivítání
Nebyl by to Jirka Š., aby
nepřivezl na Pekařov něja-
kou pochutinu. Tentokráte se
hned po příjezdu vytasil se
speciální šarží jakýchsi (snad
maďarských) feferónek, na-
dívaných česnekem. No co
vám mám povídat - pálily
jako ďas! No ochutnalo nás
to celkem dost a následně
si druhý den líčili své zážit-
ky z ranní návštěvy zácho-
du (prý pálily nejen na in-
putu, ale i v outputu). Mi-
chal nám přichystal opět ma-
lý kyblíček tataráku. Původ-
ně ho chtěl udělat více, ale
když se dozvěděl, že Préza
Yvonnka dorazí až v sobo-
tu odpoledne, usoudil, že ho
postačí poloviční množství
než obvykle. Tentokrát si na
tataráčku pochutnal i Vašek,
který v minulosti často vi-
děl pekařovský tatarák pou-
ze na monitoru (při prohlíže-
ní lišajského fotoalba).

Velikonoční rizoto - Michalův zlý sen :-)

John Travolta zamlada...

Pánové si krátí "dlouhou chvíli" sestavováním
Érodraka.

Jídlo je všude kolem!
Když už jsme narazili na to
žrádlo, tak už řeknu i dal-
ších pár drobných postřehů
z tohoto ranku. Mezi pochu-
tinami nemohly pochopitel-
ně chybět ani sladkosti. Těm
nás na každém sletu záso-
bují zkušené pekařky - dí-
ky jim za to. Kvantum bu-
chet je průběžně doslova se-
žráno lišajskými kobylkami.
Někteří si sladkosti dávají ja-
ko sladké potěšení ke kafíč-
ku, mnozí tuto manu zapíjejí
klidně i pivem.
Určitě není možné se nezmí-
nit o tom, že jsme se opět
setkali s ŘÍZKEM alias ve-
likonočním rizotem! Poprvé
jsme se setkali s tímto fe-
noménem na loňském veli-
konočním srazu, kdy Michal
trošinku přepálil mrskačku
a zmrskal se tak, že něko-

Tataráček jaksepatří větrů po něm budeš mít
za tři!

Jirkova "sklenička" vína.
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Pája kontroluje, zda je vše na svém místě.

lik vařících nadšenců se roz-
hodlo podniknout kanadský
žertík a mírně pozměnit na-
plánovaný jídelníček. Nyní
jsme se s tím setkali opět -
tentokrát však přímo z rukou
samotného šéfkuchaře Mi-
chala.
Obšťastník zaujal
Po dlouhé době době vy-
šlo nové číslo Lišajské-
ho obšťastníku 10/2011.
Obšťastník je kompletním
průvodcem večírkem, který
se uskutečnil při příležitosti
neoficiální Lišajské akce ve
slépku ve Vrbovci. Obšťast-
ník okamžitě uchvátilo osa-
zenstvo, které se jej jalo
se zaujetím Lišajům vlast-
ním studovat. Redakční rada
Obšťastníku i nakladatelství
Lišajpress nám přislíbilo, že
bude ve vydávání tohoto ča-
sopisu i nadále pokračovat.
Brilianty nebo bižuianty?
Na každém srazu Lišajo-
vé zažívají řadu veselých či
chtipných historek. Draki-
áda nebyla výjimkou. Tento-
kráte měli Lišajové jedineč-
nou možnost shlédnout Páji-
nu mimořádnou sbírku bri-
liantových šperků nedozírné
hodnoty. Pár rádoby chtip-

Asi by z nás měli v Plzni fakt velkou radost!

Ve sklepě Michal schovával před návštěvní-
ky nepoužité "štětky"! Všimněte si zvláště exo-
tické černošky. Stojí (pro leváky) pátá zprava
nebo (pro praváky) první zleva. Jejich jména
nám odmítl sdělit!

ných rejpalů se snažilo tvr-
zení Páji o pravosti briliantů,
doloženou několika certifi-
káty, zpochybnit. Objevili se
dokonce i šperkoznalci, kte-
ří podrobili šperky důkladné
prohlídce, při níž zkouma-
li kvalitu brusu a lesk jejích
bižuiantů. Pepe se chtěl také
blýsknout něčím neobyčej-
ným a cenným, a tak před-
vedl své indoorové hodinky
za pajdu. Tyto hodinky před
nedávnem vzbudily zájem
Jirky K., který opravdu ne-
chápal, kde mohl Pepe kou-
pit za pade hodinky, které
se prodávají v internetových
obchodech za pětikilo.
Šmoulí záchoďák
Velkou legraci jsme si uži-
li s Michalovým novým toa-
letním papírem barvy chudo-
krevného Šmouly. Vzhledem
k obsažnosti historky se bu-
deme tímto tématem zabývat
v samostatném článku, proto
neváhejte a čtěte dál.
Není Plzeň jako Šerák

Mládí se nám pěkně vyblblo!

Pájin briliant? . . . a Pepého hodinky za pajdu!

Aspoň radou

Mňam! Ten svařák je výborný!

Další zábavnou kratochví-
li jsme zažili, když si Jir-
ka Š. po ránu otevřel Plznič-
ku a začal tím dělat Jelenovi
chutě. To byste neřekli, jaké
se dají s prázdnou lahví od
Plzně dělat veselé kousky -
zejména když do ní poku-
síte nalít Šerák. No co vám
budu povídat - jde to dost
blbě! Na druhé straně je to
docela zábavné, i když to jde
velmi pomalu a navíc pou-
ze nálevkou. Michalovi se
zdálo být Jelenovo pití Še-
ráku z láhve od Plzně málo
zábavné, a proto se rozhodl
navýšit volty pivka a přilít
do něj "trošičku" Tuzemáku.
Co je nového?
Michalovi se podařilo zajis-
tit nové postele - a to rov-
nou superpostele. Mají skvě-
lou optimální tuhost, nad-
standartní délku a vzhledem
k tomu, že se jen tak někam
nevešly, tak v pátek proběh-
la akce "kulové postele". Bě-
hem ní se podařilo na jednič-
ce postel zrušit (jedna z nich
prošla žehem), následně pře-

Stylové zátiší. Dokážu si představit, že takové
umění oslovuje zejména Jelena.

stěhovat postele z dvojky na
jedničku a pak na dvojku
dát postele nové. Myslím, že
se z dvojky stane oblíbená
šmajchlcimra, protože poste-
le jsou opravdu eňoněňo!
Další novinkou je postup
prací na sauně. Do vánoc
se sauna sice jistě nestihne
dodělat, ale na druhé straně

Vikingové byli v menšině.

Táááák, pěkně do zobáčku!

Nové číslo Obšťastníku se setkalo s úspě-
chem
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Leonko, proč máš obě nohy pravé? A navíc
jednu delší?

se s pracemi pěkně hnulo.
Jirkovi sice při práci nikdo
z mnoha brigádníků nestíhá,
ale i přesto je na ně hodný
a na nikoho neřve (což asi
není u něj v zaměstnání tak
úplně běžný stav :-).
Nález víkendu
Pozoruhodný nález se poda-
řil menší skupince pracov-
níků, pracujících na sauně.
Při náhodné opravě v pří-
ručním skladu byla objevena
skupinka Pekařovských ště-
tek. Jejich národnost se nám
nepodařilo zjistit, evidentní
však je to, že jedna z nich je
dokonce exotická černoška!
Michal je tam skrýval pěk-
ně pohromadě a zatím není
jasné jaké s nimi má plány.
Ale my víme své! Zlé jazyky
dokonce tvrdí, že štětky mají
svá jména a každá z nich se
specializuje na jiný druh slu-
žeb.

Myslíte, že tolik provazu bude stačit?

Préza připíjí svařákem na zdar drakiády

Mirku, můžeš mi trochu popustit provázek?

Výroba draků
Mnozí Lišajové jsou velmi
zruční. Ukazují to také při
výrobě handmade draků. Řa-
da Lišajů sice na Drakiá-
du přiváží různé modely dra-
ků kupovaných, najdou se
však i tací, kteří si radě-
ji vyrobí svého draka vlas-
toručně, a to až na místě
samém. Pověst drakovýrob-
ce má zejména pan magis-
tr Bob, který vyrábí své dra-
ky na místě pravidelně. Vět-
šinou jej u práce obdivně po-
zoruje řada čumilů, obzvlášť,
když přijde s nějakým ne-
tradičním modelem naleze-
ným na internetu. Tentokráte
si přivezl materiál na výrobu
hned dvou speciálních dra-
ků. Nejprve draka japonské-
ho druhu (ten se nakonec ale-
spoň vznesl, takže je pro po-
třeby této reportáže naprosto
nezajímavý) a draka, které-
ho vyvinula jeho vlastní fir-
ma, která má mnohaleté zku-
šenosti s vývojem a výro-
bou letadel tj. firma Bomgr.
Pokud vám název jeho fir-
my nedává příliš smysl, věz-
te, že inspirací pro Boba byl
název známé letecké spo-

V tuto chvíli se Vaškovi ulevilo! Zdá se, že díra
v drakovi zvýšila šance Gregáčů na vítězství.

lečnosti Boing a skutečnost,
že není inženýr, ale magistr.
V tomto případě se jednalo
o speciální model červeného
draka s dírou, který je pro po-
třeby reportáže naprosto ide-
ální.
Bylo zajímavé pozorovat
Vaška, jak po očku Bobo-
vu výrobu pozoruje (ve fo-
toalbu je celá výroba zdoku-
mentována). Bylo to proto,
že Gregáči si, jako několika-
násobní mistři předchozích
ročníků Drakiády, opět le-
tos brousili zuby na vítězství
a Bobův drak evidentně za-
čínal připomínat něco, co by
jejich naděje mohlo zhatit.

I pán domu se zúčastnil se svým strojem le-
teckého dne.

Bob a jeho japonský "dvojpičník".

Úsměv se na Vaškově tváři
objevil až v okamžiku, kdy
Bob do svého draka naprosto
úmyslně udělal (aerodyna-
mickou?) díru velikosti ko-
pačáku! Tím byl osud draka
zpečetěn a Gregáčům zase
svitla naděje na vítězství.
Snad každému (kromě Bo-
ba) muselo být v tuto chvíli
jasné, že drak nepoletí ani
kdyby foukal severák, natož
tak v šíleném bezvětří, které
bylo avizováno meteorolo-
gickými agenturami po celé
Evropě. Aby neponechal nic
náhodě, uvázal Bob navíc na
ocas draka ještě několik drnů
(svazků trávy), to aby toho
draka nějak vyvážil. Ačkoliv
měl drak úctyhodné rozměry
i design, jeho život na svahu
byl, dá se říci, přímo jepičí.
V tuto chvíli je potřeba
ovšem vypíchnout i další
pokusy o výrobu vlastno-
ručních draků. Za zmínku
stojí zejména pokus Tomá-
še a Barunky, kteří vyrobili
Lišajského Vendelína (který
se však taktéž v konkuren-
ci ručních draků neprosadil)
a také pokus malého Jeliše,
který za bohaté otcovy teore-
tické pomoci a praktické po-
moci Lucčiny vyrobil draka,
který poměrně solidně (za
vlečící osobou) létal!
Mirek Ňumen zíkal oceně-
ní odborné žyry za význam-
ný inovační pokus o výro-
bu draka z netradičních ma-
teriálů - vyznamenán byl je-
ho polystyréňák. Mnozí ten-
to futuristický model pova-
žovali za šampióna, ani né
proto, že by si mysleli, že
drak poletí, ale proto, že Jan-
ča N. všechny zmátla tím, že

Aby maminka viděla, že se alespoň "teoretic-
ky" věnoval synovi.
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Préza běhala i bez draka. „Fakt nekecám! Tááákhle
dlouhej má vocas! (ten drak)“

Bára s Tomem vyrobili
Lišajského Vendelína.

Mira a jeho "Polystyreňák". Nejmladší drakiáčnice. Drak krásně ladí k Honzově outfitu.

vytáhla z auta cívku s při-
bližně dvěma kilometry pro-
vázku. Z toho všichni usou-
dili, že Mirek hodlá trhat re-
kordy. Bohužel se nestalo,
protože provázek byl tak těž-
ký, že málem ani nebyl done-
sen na svah.
Pro příště prý Mirek plánu-
je inovaci i v této oblasti
a proto si doma v tajnosti
založil pavoučí farmu, kte-
rá by měla vyprodukovat
dostatečné množství vlák-
na, použitelného pro výro-
bu "neviditelného" prováz-
ku lehčího vzduchu, který
by měl polystyréňáka pře-
svědčit k létání. Jen tak mi-
mochodem: uznání za vý-
robu z netradičních materi-
álů bylo letos uděleno v his-
torii drakiád teprve podru-
hé. Poprvé bylo uděleno
Michalovi na prvním roč-
níku Drakiády za jeho por-
nodraka, vyrobeného z ty-

Práce se sbíječkou
pobavila a neurazila

Tak tenhle člověk má
tu saunu na svědomí

Jelen vzývá pomocné síly

Standardní modely.

ček na makrely a křídové-
ho papíru z playboyovské-
ho kalendáře.
Dalším zajímavým ino-
vačním pokusem byl po-
čin Ondry K. a Mirka K,
kteří vyrobili samonavíje-
cí cívku z akuvrtačky. Kdo
by si myslel, že nebudou
muset běhat, tak ten je na
omylu. Rychlost akuvrtač-
ky se ukázala býti nedosta-
tečnou, a tak mají chlapci
na příště vymyšlenu novou
konstrukci navijáku. Jako
zdroj točivé síly tentokráte
prý nepoužijí akuvrtačku,
nýbrž Flexu! Pokud se ne-
podaří sehnat akuflexa, plá-
nují na kopci rozvod elek-
trické energie s dostatečně
dlouhými prodlužkami.
Závěrem bych chtěl, se
skromností mi vlastní, zmí-
nit svého draka - "černouš-
ka". Jde o několik let vy-
víjený a zdokonalovaný

Dětem jde kjub opravdu skvěle.

model draka šestiúhelní-
kového typu, který díky mé
momentální běžecké formě
získal na letošní Drakiádě
absolutní vítězství.
I když vím, že "do poraže-
ných se nekope", rád bych
na závěr zmínil letošní vý-
sledky Gregáčů :-). Signi-
fikantní je to, že letos Va-
šek draka dokonce půjčil
dětem, dokonce i manžel-
ce. Když totiž po prvním
seběhnutí kopce zcela vy-
čerpán zjistil, že se jeho
rybodrak odmítá udržet ve
vzduchu, propadl beznadě-
ji a odmítl dále vydávat ka-
lorie. Inka se snažila ješ-
tě ze všech sil zachránit ro-
dinnou čest, ale ani jí se
nepodařilo přes velké obě-
ti (při běhu upadla) jejich
mazlíka, ověnčeného mno-
ha uznáními a oceněními,
udržet v luftu. Vašek se ne-
chal slyšet, že příští rok při-
vezou nový model a zno-
vu se pokusí navázat na své
úspěchy z minulosti.

Detail soutěžní kjubové "kuželky".

Mirek kontroluje stav vody v potoce!

Érodrak a ti druzí
Když už jsme se zabýva-
li ručně vyrobenými dra-
ky, pojďme se chvíli zabý-
vat i draky kupovanými. Na
Drakiádě se každoročně ob-
jevují různé modely kupo-
vaných draků. Osobně mne
nejvíce zaujalo hned několik
draků a dračic. Velmi zají-
mavě působil se svým dra-
kem Honza Š., kterému drak
ladil k jeho celkovému outfi-
tu. Nejvíce pozornosti ovšem
vzbudil Érodrak, kterého na
Pekařov přivezli Pepe s Pá-
jou a jejími ratolestmi. Byl
to krásný dvojplošník. K je-
ho sestavování jsem se pů-
vodně jen tak nachomýtl, ale
nakonec jsem u něj setrval
spolu s Pepem řádnou chvil-

Hádejte co to je? Iva foukala policajtům do ba-
lónku!
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Není nad kultůru stolování, že?

ku. Drak byl bez návodu, jen
na obalu bylo pár schématic-
kých obrázků (hned několika
různých modelů), které měly

Hlášky Drakiády:
Na každém sletu zazní různé
hlášky, které v danou chvíli za
dané situace vyvolají u Liša-
jů frenetický chechot. Bohužel
nejsou příliš často zaznamenány
a uloženy "do análů". Tentokráte
jsem alespoň pár hlášek zachytil
a poznamenal si je na papírek,
abychom se jimi mohli za něja-
kou dobu opět pobavit.
Jak už jsem psal na jiném místě
obšťastníku, tak se Jelen díky své-
mu dočasnému zdravotnímu hendi-
kepu stal oblíbeným terčem nará-
žek a připomínek, na které on, po-
chopitelně s grácií sobě vlastní, re-
agoval.
Jelen: „No nic, já jdu za Tomí-
kem!“. Cumel (Leo Kunčík) na to:
„A myslíš, že ho ty tvoje kecy bu-
dou zajímat?“.
Jelen (druhý den ráno): „Já vás po-
šlu do prdele všechny, a bude!“.
Marťa volá ze zádveří na Jelena,
který močí na svém oblíbeném mís-
tě (u kontejneru): „Jelene, kde to
čůráš? Běž do lesa!“.
Neznámý ženský (Inčin) hlas se
ozval z davu poté co Jelen líčil
průběh svých dřívějších (kdysi dáv-
no :-) ) příjezdů domů z cest:
„A s kým jsi laškoval ve čtyři rá-
no? S pravou nebo levou?“.
Ráno při příchodu na snídani zdra-
ví Jarda Boba: „Morgen!“. Bob se
podívá na Jardu pohledem á la Pe-
líšky a povídá: „Chceš po čuni?“.
Vašek líčí hlášku svého známého:
„Stará nebo ošklivá? Hlavně, že
je cizí!“.
Vtip sletového víkendu: Učitelka
nadšeně sděluje tatinkovi, že je-
ho syn naprosto skvěle realistic-
ky maluje. Otec na to: „No to mi
povídejte paní učitelko. Tuhle na-
maloval na kamna .... (píp). Já
si pak spálil ..... (píp) a děda ja-
zyk!“.

V tuto chvíli se žádá laskavý čte-
nář (zřejmě Lišaj - návštěvník Pe-
kařovských sletů), aby měl uši na
šťopkách a neustále v ruce ně-
jaké záznamové zařízení (tužka
a papír, mobil se záznamníkem,
manželka. . . ) a byl stále ve střehu
a průběžně všechny hlášky a situ-
ace, kdy k nim došlo, poctivě za-
znamenal. Byla by velká škoda, aby
se některé významné hlášky, které
jsou součástí Lišajského kulturního
dědictví, nedostaly na své místo tj.
do Lišajských análů, a skončily ně-
kde v zapomnění, bo jak říkáme my
latiníci, skončily někde "v anusu"
(česky v řiti).

Hromadný odchod hore. Vaškovu Šarkanovi se tentokrát nahoru moc nechtělo. Pohled na základnu

Leonka za běhu. Tak tenhle Bobův drak dopadl nejhůř. Na svahu Lišajů ubývalo, na základně přibývalo.

Letos Vašek draka půjčoval i zbytku rodiny, tak co tady ten Šimonek dělá? Tak tohle mi připomíná párek surikat Všimněte si té inovace v Mirkově levé ruce. To se to pak lítá!

Milispánek - varianta "Klasika" lavicové prove-
dení

evidentně za úkol případné-
ho konstruktéra dostatečně
zmást tak, aby letadýlko na-
konec nedal ani po hodině
dohromady. Nakonec se nám
to podařilo.
Nikdy bych neřekl, kolik zá-
bavy si člověk užije s několi-
ka špejlemi a kusem plátna.
Odměnou nám s Pepem byl,
po půlhodinové práci, šťast-

Paci paci - Sofča v akci!

ný úsměv Pájiných ratolestí.
Na druhou stranu je třeba po
pravdě říci, že se s ním pěkně
vyblbla i Pája, která si s éro-
drakem docela pěkně zabě-
hala.
Resumé z kopce
No co vám mám říkat -
opravdu nefoukalo! Zkraje
bylo možno na kopci zazna-
menat nějaký pohyb, ale ten
postupně ustával, to jak se
Lišajové přemísťovali z kop-
ce na základnu hned pod
kopcem. Základnou se stal
Jirkův Tranzit, který měl
v kufru vloženu naši oblí-
benou svařákovou várnici,
až po okraj naplněnou sva-

Jirka taky zlobil!

Láska je láska, když choděj kluci s holkama.

řákem (teď nevím, ale ře-
kl bych tak cca 30 litrů?).
Postupně se k této studánce
stáhla naprostá většina do-
spělých Lišajů, kteří si bě-
hem pár chvil vyrobili pěk-
nou líšu resp. solidního sva-
řákového draka. Jak čas ubí-
hal, tak se okolí "základny"
plnilo a ze svahu Lišajů ubý-
valo stejně rychle jako svařá-
ku z várnice. Kolem tranzita
postávaly skupinky Lišajů
v družném, a chvílemi i dost
hlučném, hovoru. Dokonce
se nám podařilo zlákat ke
svařáku i jednoho z míst-
ních domorodců, který strá-
vil nad svařákem spolu s Jir-

Mirek kontroluje kvalitu zdiva (zvyklej z domu).

Došlo i na vyřizování rodinných účtů.
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kou a Ivou Št. docela pěknou
dobu. Nevím zda nakonec
tento příznivec Lišajské zá-
bavy dopadl stejně jako Jirka
či Iva, ale pokud ano, tak to
podle Ivy bylo docela zají-
mavé a veselé.
Největší úlet Drakiády 2011
I když si všichni stěžovali, že
vítr nefoukal, zdá se, že opak
byl pravdou - alespoň soudě
podle největšího úletu letoš-
ní Drakiády. Jaké bylo pře-
kvapení všech přítomných,
když se nad jejich hlavami
objevila Janča N.! Teď už by-
lo všem jasné, nač si Ňumeni
nesli nahoru na kopec to vel-
ké klubko silného provazu.
Dle výrazu Mirka bylo jas-
né, že má co dělat, aby Janču,
upoutanou na provazu, udr-
žel - tak silné bezvětří fouka-
lo! Mirek byl zapřen, co se
dalo, Janča nad ním plápo-
lala ve výšce asi 7-10 metrů
a neustále na Mirka volala:
„Miláčku, mohl bys mi ješ-

Vystajlovaná préza

Bob v ministerské uniformě.

tě kousek popustit provaz?“.
Evidentně se jí to velmi líbi-
lo, neboť se u toho sympatic-
ky usmívala. A pak že fou-
kalo bezvětří!!! A to klidně
můžeme říci, že Janča není
žádná lehká holka! Po chvíli
se snesla zlehka k zemi! Na-
šlo se sice ještě několik dal-
ších odvážlivkyň, ale žádný
odvážlivec, který by si trouf-
nul na provázku svoji part-
nerku vypustit. Nebylo ani
jasné z jakého důvodu - zda
z obavy, aby mu partnerka
neufrnkla, nebo z obavy, aby
neufrnkl zároveň s ní.
Papírová letadýlka létala
Před Drakiádou jsem se sna-
žil vymyslet nějaký alter-
nativní program. Nakonec

Tak tomuhle se říká full service

Vašek a Inka byli jaksepatří sladěni.

mne napadlo stáhnout z in-
ternetu pár návodů na výro-
bu různých modelů papíro-
vých letadýlek s tím, že se
jejich skládáním určitě za-
baví přinejmenším tatínkové
chlapecké omladiny. Poved-
lo se! Dokonce mne docela
překvapilo, že se to setka-
lo u některých Lišajů s ob-
stojným ohlasem. Některé
návody byly opravdu primi-
tivní, ale jiné byly zatraceně
nesrozumitelné a skládan-
ky spíš připomínaly origami,
než triviální skládačky leta-
dýlek. Můj odhad, že se do
skládání ledadýlek zapojí ta-
tínkové byl správný. Někte-
ří se hned vrhli na modely,
označené číslem náročnos-

Slavnostní sváteční projev Prézy

No uznejte! Mohl jsem takovou fotku smazat?

Tip na Drakiádu?
Dostal jsem tuhle od kamaráda
mail s odkazem na video na You-
Tube. Je na něm zdokumentován
"let" jistého nadšence, který se
vrhne střemhlav ze skály a poté
se pomocí speciálního obleku (ja-
kési blány mezi pažemi a tělem
a mezi nohama) tak trochu pro-
letí po okolí. Opravdu je to dost
mazec. Ačkoliv hromadné maily
běžně nepřeposílám, udělal jsem
vyjímku a poslal to pár lidem,
o kterých jsem si myslel, že by
mohli takový adrenalinový záži-
tek ocenit. Byl to opravdu výbor-
ný nápad, neboť okamžitě inspi-
roval Tomáše K. k úvahám nad
netradiční disciplínou. Původně
si myslel, že přípraví tuto disci-
plínu na letošní drakiádu, ale na-
konec to vypadá, že by se mohla
uskutečnit na některé z následu-
jících Drakiád nebo na některém
z adrenalinových sletů (slaňová-
ní, potápění atd.)

"Mustr" pro přípravu vlastního Lišajského létacího pláště.

Tomáš po přijetí mého e-mailu ob-
ratem stručně odpovídá:
„Jasně! Start - Trojkámen, ba-
lónky - Přemyslov a cíl v Loučné!
Začnu na tom dělat a doufám, že
to do pátku stihnu. Křídla budou,
vem jenom ty balónky! Konečně
zase jednou dobrej nápad! Peka-
řovskému flylišajyngu zdar!“

ti 4. Pro představu je třeba
říci, že klasická "vlaštovka",
jak ji známe ze školy, byla
modelem s číslem náročnos-
ti 1. Je asi jasné, jak to na-
konec dopadlo. Některé mo-
dely opravdu nikdo nesložil.
Bylo opravdu zábavné sle-
dovat jak se tatínkové snažili
uvést své děti do tajů práce
s papírem a nůžkami a roz-
vzpomínat se přitom na svá
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dětská léta, kdy byly vlaštov-
ky jedním z hlavních druhů
"zábavy" ve školách.
Do skládání se zapojil do-
konce i Michal, kterého to
evidentně bavilo. Každopád-
ně mne zaujalo, že Lišajští
mladíci vesměs neuměli slo-
žit ani jednodušší letadýlko.
Po odpolední lekci nakonec
všem letadýlka jakžtakž líta-
la. Když si vzpomenu na to,
jak jsme se ve škole vyblbli
s tímto druhem zábavy a ko-
lik jsme za jejich užívání do-
stali poznámek, ani se mi ne-
chce věřit, že by dneší omla-
dina něco podobného nezna-
la. Asi ne, dnes si spíš ty-
hle děti ve škole hrají s mobi-
lem, empétrojkovým přehrá-
vačem a dalšími hajtek zále-
žitostmi.
Sice byla na druhý den by-
la naplánována letecká sou-
těž v létání vlastních výrob-
ků, ale ta se nakonec, dí-
ky časovému posunu způso-
beného zabřednutím do ča-
sové smyčky, neuskutečnila.
No snad někdy příště! Aspoň
už budou mít někteří "natré-
nováno".
Kjub s Lečo "kuželkami"
Kjub je mezi Lišaji velmi

Na Pekařov přišel dopis do vlastních rukou paní prezidentky.

oblíbená hra, kterou hrají
při každé volné chvíli dě-
ti i dospěláci. Tentokrát mě-
li možnost si Lišajové za-
hrát kjub s Bobovými osob-
ními profesionálními kjubo-
vými "kuželkami".
Šikulka foukala
Uprostřed rozehrané hry do-
razila na hřiště Šikulka Iva,
která se před chvílí autem
vrátila z výjezdu (tuším že
ze Šumperka). V puse mě-
la prazvláštní útvar! Jak nás
poučila, byl to foukací ná-
ústek od alkoholtesteru, kte-
rý jí před chvílí, na odboč-
ce u Diany, věnoval milý pří-
slušník. Iva sice v testu na al-
kohol prošla bez ztráty ky-
tičky, nicméně pokuta stej-
ně Šikuláky neminula. Obr-
želi ji za nepřipoutaného Jir-
ku juniora, který tak určitě
doma musel rozbít prasátko,
aby rodičům uhradil částku,
kterou za něj museli zapla-
tit. Docela mne mrzí, že jsem
nejel s nimi. Už dlouho tou-
žím být přitom, jak Jirka (ne-
bo v tomto případě Iva) za-
stavuje policistovi u okraje
vozovky, stahuje okénko au-
ta a s milým úsměvem na
rtech se jej dotazuje: „Dobrý

den! Potřebujete něco?“
Svařákový mejdan
O tom, že se na kopci u "zá-
kladny" popíjel svařáček,
jsem již mluvil. O tom, že se
většina přítomných tak tro-
chu picla, taky. Neřekl jsem
jen, že větší část pařmenů
to zabalila kolem půl šes-
té a postupně odešla dolů
s tím, že počkají na večeři
a na zbyteček pařmenů se
zbytkem svařáku (kteří zů-
stali ještě "chviličku" nahoře
na kopci). Nakonec to však
dopadlo úplně jinak, protože
se ten zbyteček pařmenů na-
hoře tak trošičku zapomněl
a přišel až kolem sedmé a to,
jak jinak, s naprosto prázd-
nou várnicí, což jinými slovy
znamená: bez kapičky sva-
řáku! No asi je vám jasné
jak dopadli! A pokud vám to
není jasné, zeptejte se Jirky
a Ivy Š(t). Ti původně chtěli
dorazit na slavnostní večer,
uspořádaný ku příležitosti
Lišajského státního svátku,
ale nakonec to nějak, díky
jejich unavenosti, neklaplo!
Slavnostní večer
A je to tady! Nadešel avizo-
vaný slavnostní večer. Všich-
ni Lišajové se převlékli do

svých nejlepších oděvů a ob-
leků. Někteří ministři se ob-
lékli sice do slušivých, ale
pracovních oděvů - např. mi-
nistr zdravotnictví Bob. Nej-
více si ale oblékání užil Je-
len, který se díky "chromé"
ruce nebyl schopen nasou-
kat sám do kvádra, ani si
zapnout poklopec na kalho-
tech! Nebýt významné po-
moci mojí drahé polovičky
Ivy a zlatíčka Lucky, tak by
se ani nepřevlékl. Průběh Je-
lenova oblékání je podrobně
zdokumentován. Je třeba dů-
razně poznamenat, že foce-
ní probíhalo naprosto veřej-
ně za přítomnosti celé řady
svědků. To říkám jen proto,
abych udělal přítrž jakýmko-
liv řečem o tom, jak si Jelen
užíval s mojí ženou a nezle-
tilou dcerou.
Všichni Lišajové se oblék-
li do slavnostního. Ukáz-

Barunka poskytovala Jelenovi zdravotní ser-
vis. Faktura prý půjde přes VZP!!!

Detail slavnostní medaile

Jelen opět zpíval jak o život.
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PROJEV PREZIDENTKY LIŠAJSKÉ REPUBLIKY K JEJÍMU VÝROČÍ 28.10.2011 
 
Před 2000 léty bylo nejhrdější větou, kterou mohl člověk vyslovit: „Jsem občan Říma!!!!!“. 
Dnes je nejhrdější větou, kterou je možné ve svobodném světě vyslovit: „Jsem občan Lišajské 
republiky!!!!!. 
 
Pouhých 43 dní po letu Gagarina do vesmíru kontroval americký president J. F. Kennedy 
prohlášením, že „Amerika dostane člověka na Měsíc a vrátí ho bezpečně zpátky“, což se taky 
následně stalo a kosmonaut Armstrong při výstupu na Měsíc prohlásil tu slavnou větu: „Je to 
malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo!!!!“. 
 
Pouhých 40 let po tomto výroku se občané Lišajské republiky rozhodli, že dostanou svoji 
presidentku do výsostného Jesenického vesmíru a bezpečně zpět, což se taky 24. 9. 2011 
podařilo. Nemohla jsem dostat lepší dárek, než vidět z tohoto nadhledu obrovskou soudržnost, 
sílu a radost Lišajského lidu v Pekařově, spojeného velkým bílým srdcem. To mne naplnilo 
hrdostí, dojetím a vírou, že naše republika bude i nadále vzkvétat, protože si to všichni 
spontánně přejí ... 
 
Parodujíc výrok kosmonauta Armstronga, musím říct, že to byl sice „malý vzlet pro jedince, 
ale velký kompliment a uznání pro Lišajský lid…“  
 
Měla jsem myšlenku ocenit ve výročí republiky Řádem Lišajské republiky některé občany za 
výjimečné zásluhy. Když jsem ale nad tím začala přemýšlet a probírat Lišaje jednotlivě, 
zjistila jsem, že každý Lišaj by si takové ocenění ve své kategorii zasloužil. Proto jsem se 
rozhodla udělit pouze  tři vysoká státní vyznamenání za zásluhy, pro které jsem upravila větu 
J. F. Kennedyho: „Neptejte se, co Lišajská republika udělá pro Vás, ale ptejte se, co my 
všichni můžeme udělat pro Lišajskou republiku !!!!!“. 
 
V důsledku tohoto hesla byl Penzion zabezpečen novým sociálním zařízením, staví se sauna, 
zřídily se lavičky, zkulturnila se zeleň, pořádají se zabíjačky, Lišajský lid se obětavě, včetně 
malých Lišajčat  stará o úspěch pouťové tržby, pořádají se během roku různé pravidelné akce, 
které jejich garanti dokonale zaštiťují a organizují. Republika přijala do svých řad několik 
nových občanů a také přibyli nově narození občánkové.   
 
S nesmírným potěšením a hrdostí dnes udělím všem Lišajům tato tři vysoká státní státní 
vyznamenání:  
 
1. ORANŽOVÝ ŘÁD - vládě Lišajské republiky za zásluhy o její rozvoj (pod čarou: 

všichni víme, že v čele s ministerským předsedou si to opravdu zaslouží a hlavně oni sami 
dobře ví, za co ...)   

2. ŽLUTÝ ŘÁD  - Lišajskému lidu nad 15 let za věrnost a pomoc republice v jejím rozvoji 
(pod čarou: bez Vás by Lišajská republika nebyla tak silná…) 

3. RŮŽOVÝ ŘÁD - Lišajčatům pod 15 let za to, že z nich vyrůstá důstojná nástupní 
generace(pod čarou: dík za reprodukci nositelům oranžového a žlutého řádu...) 

 
Teď už mi zbývá Vám všem popřát dobrý vítr ve všem Vašem podnikání, neboť: 

BEZ VĚTRU CHTÍT DRAKA VZNÉSTI 
NA TO TŘEBA VELKÉ ŠTĚSTÍ … 
PAK UŽ JENOM RYCHLÉ NOHY  
POMOHOU MU DO OBLOHY … 

ku nejlepších modelů ko-
neckonců můžete vidět na
fotkách. Obzvláště bych vy-
píchnul elegantní a šik model
Prézy, krásně sladěné Gre-
gáče nebo Páju, která měla
opravdu bezva prdu! Zvlášt-
ní ocenění bych pak udělil
Jirkovi Š. za jeho super staj-
ling - neodolal jsem a dal
jeho fotku na obálku tohoto
Obšťastníku. Při focení Páji
se mi podařilo udělat krásné

foajé, protože jsem ji bliknul
zrovinka v okamžiku, když
byla na návštěvě na poko-
ji č. 4 - u Šikulů. Při stisk-
nutí spouště jsem zazname-
nal v pozadí Ivu Š. - ta se
zrovna převlékala "do svá-
tečního" a co čert nechtěl,
zrovinka byla "v podprdě".
Původně jsem chtěl tu fotku
(která měla pozadí s Ivou si-
ce rozmazané, ale i tak ji tam
bylo poznat) ihned z choťá-

ku vymazat, ale když jsem
uviděl, jak se na té fotce tvá-
ří Pája, tak jsem si řekl, že
to Lišajům nemůžu udělat,
abych je o tu fotku připravil.
Abych neuváděl Ivu do roz-
paků (i když jí to tam náram-
ně slušelo), tak jsem pozadí
této fotografie zaretušoval
a vy můžete sami posoudit,
jestli jsem udělal dobře, když
jsem tu fotku nevymazal.

Hymna z cedule
Začátek slavnostního veče-
ra patřil jak jinak než hym-
ně. Tentokrát byly k dispo-
zici cedule s textem hymny,
takže "zpívala celá rodina".
Aby se zpěváci lépe oriento-
vali v textu, tak jim Michal
s Jirkou Š. na ceduli uka-
zovali prstíčkem a hůlčičkou
místečko, kde se zrovna na-
cházíme. Po zpěvu hymny
následovala vystoupení jed-
notlivých ministrů. Nejprve
ministr zdravotnictví omlu-
vil zbytek nepřítomné vlá-
dy a pronesl zdravici. S tím
"cédéčkem" na hlavě vypa-
dal jako nějaký specialista
z ORL.
Prézin proslov
Krátkou zdravici pronesl
i chromý Jelen. Pak přišla
na řadu hlavní hvězda ve-
čera - naše milovaná Préza
- ta zhodnotila minulý rok
v Lišajské republice a udě-
lila pamětní medaile všem
přítomným Lišajům za prá-
ci pro republiku. Nepřítomní
Lišajové obdrží své medaile
následně na některé z násle-
dujících akcí. Celý proslov
paní prezidentky si můžete
přečíst na stránkách Obšťast-
níku.
LR má své známky
Po předání medailí přinesl
Michal žlutou obálku a pře-
dal ji do vlastních rukou
prézy. V obálce byl dopis
Lišajského poštovního úřa-
du, ve kterém byla Yvonn-
ka zpravena o vydání prv-
ní edice Lišajských známek
s jejím vlastním portrétém.
V Lišajské tiskárně cenin
pak byly následně vytisknu-
ty známkové aršíky s kom-
binací tří nominálních hod-
not nových známek. Nomi-
nální cena známkového arší-
ku činí 208,- Lk. Vzhledem
ke značné umělecké hodno-
tě těchto známek, malé sé-
rii (12 aršíků) a neobyčejné-
mu sběratelskému zájmu od-
borníci neváhají označit ty-
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to známky jako červeného,
modrého a černého Lišauri-
cia! Při výrobě známek by-
la navíc použita speciální sa-
molepící technika, která za-
braňuje tomu, aby paní pre-
zidentku kdekdo oblizoval.
Pokud by se i přes pokro-
čilou a bezpečnou techniku
podařilo (nedej bože) si ně-
komu líznout, můžeme ho
ubezpečit, že už si víckrát
nelízne! Pro sběratelské úče-
ly je třeba známky uchovávat
v suchu a temnu (a to i přes-
to, že má paní prezidentka
na známce své obligátní brý-
le). Cenný upomínkový ar-
šík se samolepícími známka-
mi pak obdržela každá pří-
tomná Lišajská rodina.
Polonéza zahájila tanec
Po slavnostním předání
Lišajských známek postup-
ně vrcholí slavnostní večer.
Úvod patří Šopákově slav-
nostní polonéze (Chopin -
Polonaise in A, Op.40 No.1,
’Military’) a po nich se už
na parketu jídelny pekařov-
ského penzionu začaly v ryt-
mu Šmausových valčíků (Jo-
hann Strauss, Jr.: Blue Danu-
be Waltz, op. 314, Emperor

Waltz, op. 437, atd. ) ladně
pohybovat Lišajské taneční
páry, které ovšem musely ob-
čas z důvodu malého prosto-
ru na parketu "vyběhnout"
na chodbu resp. vběhnout do
sociálek.
Neplánovaná náhodná cho-
reografie dokonce umožnila
předvést Lišajům různé zá-
bavné taneční prvky (např.
Zlatá brána otevřená. . . ).
Taneční večer se opravdu po-
vedl a zdá se, že pro vel-
ký úspěch bude při příš-
tím slavnostním večeru při
příležitosti Lišajského státní-
ho svátku zorganizován Ples
v Pekařovské opeře.
Pokračování večírku
Poté co dozněly závěreč-
né tóny tanečního večera,
byli Lišajové natolik nasáti
uměleckou atmosférou, že to
"z nich muselo jít ven". Proto
pokračoval načatý večer pro
část Lišajstva večírkem kar-
banovým, pro většinu pak
večírkem hudebním. Z no-
vých zpěvníků pěla z plných
hrdel naprostá většina Lišaj-
stva. Pochopitelně nejvíce ze
všech opět řval Jelen, jehož
disonantní alikvótní apper-

gia byla slyšet i v kotelně,
kde jindy bývá naprosté ti-
cho. Pokud se podíváte do
fotoalba a uvidíte, jak Je-
len rozhazuje rukama, nikdy
byste nevěřili, že měl ještě
před chvílí obě ruce chro-
mé. Na večírku pochopitelně
nemohly nezaznít Jelenovy
oblíbené pecky jako "Lejdy
Karneval" nebo "Jébali sal-
daty". Nejlepším zpěvákem
byl vyhlášen Luboš, který
byl ovšem slyšet krátce (resp.
dlouze) jen tehdy, když si Je-
len odskočil na malou (res.
velkou) stranu.
Klidová fáze
Když všechen dopamin
a adrenalin byl zpěvem
a smíchem z těl Lišajů vy-
plaven, dostavila se u někte-
rých závěrečná klidová fáze,
která je typická tím, že daný
Lišaj ustrne v nějaké rovno-
vážné poloze a v ní setrvá
jistou minimální dobu (tzv.
milispánek). Pozor, neplést
si s mikrospánkem, který je
ještě o něco kratší a to tak, že
to okolí ani nepostřehne. Je
třeba ovšem říci i to, že ně-
kteří Lišajové se nežinýrují
a ustelou si přímo na lavi-
ci (jako např. klasička Inka)
a tam stráví v milispánku
několik hodin! No tolik asi
ne, ale zní to zase líp, než
kdybych napsal několik půl-
hodin.
Nedělní ráno
Nedělní ráno začalo stan-

Pekařovská čtverylka

Detail uchycení ruky k samočinnému držáku.

dartně u "brzké" snídaně. Le-
gendární pozdrav "Morgen"
nemá v oblibě snad jen Bob
- viz více ve článku Hlášky
Drakiády. Michal, zdá se, ne-
ní po včerejším večírku "ve
své kůži". Na důvod jeho
"kožních potíží" přicházím
úplně sám, když jdu vyko-
nat svůj tradiční ranní peka-
řovský rituál, při kterém ob-
hlížím krásy přírody kolem
kontejneru (čůrám do škar-
py). Při obhlížení krás okolí
kontejneru mi padne zrak na
Michalovu káru s prosnulým
nápisem "Nakrmit a ubyto-
vat". Zdá se, že s přední čás-
tí vozidla není něco v pořád-
ku. Včera se asi něco stalo,
ale co, to neví ani samotný
Michal. Na svůj důvod špat-
né nálady přišel Michal tak-
též sám a de facto ze stejné-
ho důvodu, jen nějakou chví-
li přede mnou. Vůbec se mu
nedivím! No comment!
Tomáš B. - hrdina dne
V jídelně se navazuje na vče-
rejší diskuzi o tom, kdo vyle-
ze na střechu a přitluče chy-
bějící plechové šablony. Nej-
větším hrdinou je jednohlas-
ně jmenován Tomáš B., ten
svůj úděl nese statečně a od-
chází se připravit na půdu
na horolezecké práce. Ještě-
že za to má výškový a riziko-
vý příplatek! Bude jistě v ba-
líku. Všichni mu držíme pal-
ce a závidíme ty příplatky.
Nespadl a střecha je oprave-
na! Hurá, může začít zima.
Vzrůšo nakonec
Kolem oběda to už jde ráz
na ráz. Část Lišajů posedává
a vychutnává poslední oka-
mžiky svého pobytu a psy-
chicky se připravuje na ná-

Počasí podzimního Pekařova bylo super! Až
na to silné bezvětří. . .
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Vážená paní prezidentko, vážení ministři,  
vážení občané Lišajské republiky 

 
Na základě podnětu kanceláře ministerského předsedy LR se náš poštovní úřad zabýval žádostí o vydání emise 
poštovních známek s nominálními hodnotami 2 Lk, 5Lk a 10Lk s portrétem prezidentky Lišajské republiky. Tímto Vám 
oznamujeme potěšující zprávu. Žádosti kancléře bylo zcela výjimečně vyhověno, a to zejména díky dosavadním 
zásluhám prezidentky Yvonnky Hawerlandové o blaho občanů Lišajské republiky a díky umělecky velmi kvalitnímu 
návrhu akademického malíře a rytce Mirka Kamlera. 

V naší tiskárně cenin jsme vytiskli známkové aršíky s kombinací těchto nových známek. Nominální cena známkového 
aršíku činí 208,- Lk. Vzhledem ke značné umělecké hodnotě těchto známek, velmi malé sérii (12 aršíků) 
a neobyčejnému sběratelskému zájmu se nebojíme označit tyto známky jako červeného, modrého a černého 
Lišauricia. Tyto známky mají neobyčejnou sběratelskou hodnotu. Při výrobě známek byla navíc použita speciální 
samolepící technika, která zabraňuje tomu, aby paní prezidentku kdekdo olizoval. Pokud by to i přes pokročilou 
techniku někomu nedalo a rozhodl by se (nedej bože) líznout si, můžeme ho tímto ubezpečit, že už si víckrát nelízne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme mnoho úspěchů při používání těchto výjimečných poštovních známek.   
Pro sběratelské účely uchovávejte v suchu a temnu (a to i přesto, že má paní prezidentka na známce své obligátní 
brýle). 

Na Pekařově dne 29.10.2011 

 

 

 
 
 

Poštovní úřad  
Lišajské republiky 

 

vrat do šedi všedních dnů.
Předáváme Lišajské diplomy
za účast na Drakiádě - Leuš-
ka se opět činila! Děkujeme!
Aby nebylo celé dopoledne
tak fádní, přibíhá malý Jeliš
s tím, že má Šimonek rozbi-
tou hlavu. Ze sklepa se ozývá
řev Šimonka. Shora se ozývá
řev Inky. Oba řevy se setká-
vají v místě a čase na sociál-
kách u umyvadla, kde něko-
lik ošetřujících lékařů zjiš-
ťuje, že mašličky z náplas-
ti nic neřeší. Následuje ová-

zání hlavy a zrychlený pře-
sun Gregáčů do nemocnice
do Šumperka.
Zbytek Lišajů se průběžně po
obědě rozjíždí do svých domo-
vů. My odjíždíme opět jako po-
slední. U závěrečného kafíčka
si po nabitém a hektickém ví-
kendu vychutnáváme neobyčej-
ně krásné a netradiční chvílky
klidu na Pekařově, které lze za-
žít jen tehdy, když odjíždíte ja-
ko poslední. Odjíždíme! Peka-
řove Pá, pá! Na Lampionádě za
měsíc nashle!

Zprávy z domovů
Po příjezdu domů a zajiš-
tění tepelné pohody pro ro-
dinu voláme s Ivou Vaško-
vi, abychom se dotázali, jak
probíhal závěr jejich odjez-
du z Pekařova. Anabázi vy-
líčim jen zkratkovitě: Příjezd
do nemocnice. Zdravotnický
personál je nadšen, že má ně-
jakou práci. Zdravotní pojiš-
ťovna "ryčí blahem" z opač-
ného důvodu. V nemocnici
stráví Gregáči dobu delší než
krátkou. Po důkladném vy-
šetření následuje přesun do
místní krejčovské dílny. Ši-
míkovi se to z pochopitel-
ných důvodů nepříliš líbí, li-
cituje s vedoucím dílny a na-
vrhuje alternativní postupy.
Šikovný krejčí briskně zce-
luje kůži na Šimíkově lebce
čtyřmi slušivými stehy. Zase
je Šimík o pár stehů bohatší.
Táda tiše závidí.
Tolik moje krátké shrnutí.
Zvídavý čtenář jistě obdržel
od "AjEnDží" (InG - Inky
Gregové) e-mail, kde popi-
suje dění v závěrečných fá-
zích nedělního odjezdu a ná-
sledně zážitky z nemocni-
ce. Nemohu nevyužít její-
ho pěkného příspěvku a ne-
zveřejnit jej na stránkách
Obšťastníku viz. ING mej-
luje Lišajstvu.

ING mejluje Lišajstvu
Zdravím všechny pekařovský Lišaje,
chtěla bych vám všem hrozně moc poděko-
vat za pomoc při ošetření úrazu Šimonkové
hlavičky při odjezdu z drakiády. Byla jsem
v lehkém šoku, když jsem viděla tu roz-
jetou hlavičku, a tak jsem se chovala asi
trochu jako magor. Všem moc děkuji za
pomoc, rady, uklidňování, konejšení dítěte
(které bylo taky trochu jako maminka hys-
terické a řvalo jako tur:)). Byli jste všichni
úžasní, moc děkuju:) Taky vás hodně vola-
lo, jak to se Šimonkem vypadá, jste skvělí
a díky za vaši starost.
Kdo to neví, tak Šimonka skvěle ošetřili
v Šumperské nemocnici, zrengenovali, oho-
lili kousek hlavičky, zašili díru 4mi stehy
a dali na ni trochu toho zeleniska, aby byl
ještě krásnější:)) Při šití řval podobně jako
na Pekařově, museli ho držet 3 sestřičky
a uklidňovat ho, já ho hladila po nožičkách
a ponoukala ho ke statečnosti:) Neustále
říkal, ať už toho necháme, že už to nechce
dýl vydržet, ať to už neděláme a stále do
toho panu doktorovi (mimojiné moc sym-
patickému a vtipnému:)) mluvil:)
V pondělí jdeme na vydělání stehů, tak-
že vše dopadlo v pohodě, žádné trvalé ná-
sledky snad nebudou, snad jen další zápis
v úrazech Pekařova v naší kronice:))
Mějte se moc krásně, ještě jednou velké
díky a užijte si Lampionádu!! Na Silvestra
2011 se už moc těší

Lišajka Inuš

Další plánované akce
Takže máme Drakiádu za se-
bou a řadu dalších akcí před
sebou. Budu se tvářit, že ten-
to Obšťastník vyšel ještě před
Lampionádou, takže směle
napíšu, že nás brzy nás če-
ká Lampionáda 2011, kde
jsme zažili taky spoustu psi-
ny. Kdo jste se jí účastnili,
tak mi dáte jistě za prav-
du, že největším překváp-
kem bude tzv. "LiGiLa" ne-
boli Lišajský Giga lampión.
Zlí jazykové tvrdí, že by to
mohl být dokonce tzv. "Li-
SuHyGiMeLa" neboli Lišaj-
ský Super Hyper Giga Mega
lampión. Ale co nechali jsme
se překvapit co? Vzhledem
k tomu, že tento Obšťastník
hodlám začít distribuovat
na Brněnském prima večír-
ku u Primů, kde bude velká
párty se zvěřinovými hody
za hudební produkce Liša-
jbandu, tak řeknu, že další
chystanou akcí je Brněnský
prima večer u Primů (Brno,
Česká republika), který pro-
běhne v sobotu 3.12.2011.
Následně se uvidíme až na
Silvestrovském zabíjačko-
vém sletu. Snad to vyjde a do
té doby vyjde i prosincové
číslo Obšťastníku, který by
měl tentokráte dokumento-
vat dění na "chystané" Lam-
pionádě 2011. Takže se zase
těšte!

Nepříjemné probuzení!

TomB na střeše.
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PObLiVS
První Obšťastníkový Lišajský výkladový slovníček

MOTTO: Lepší je mlčet a být považován za idiota, nežli promluvit a tuto skutečnost potvrdit!
Anžto vážený čtenář v textu řadu slůvek a různých obratů Lišajských zaznamenati ráčil, kterýmžto zcela rozuměti nemusel, v chvíli tuto nabízíme jemu jejich podrobného
vysvětlení:

ALKOHOL – Nezbytný doplněk stravy Lišajských imag
(dospělců). ALKOHOLTESTER – Pro někoho na Peka-
řově nezbytná a pro jiného naprosto zbytečná věc. Prvním
ze zmíněných umožňuje klidné prožití Lišajského víkendu.
ANUS – (latinský název) Česky řiť. Řiť je často tabui-
zovaná část těla. Existuje mnoho slangových výrazů spo-
jených s řití, které jsou obecně považovány dokonce za
vulgární. ČASOVÁ SMYČKA – (Anglicky time loop). Je
oblast časoprostoru Pekařova, která je v časovém rozmě-
ru částečně nebo úplně uzavřena sama do sebe, takže se
události uvnitř cyklicky (několikrát nebo věčně) opakují.
DRAKIÁDA – Zábavná Lišajská kratochvíle, spočívající
v běhání s drakem z kopce za naprostého bezvětří, případ-
ně za bezvětru s imaginární rychlostí. EMPÉTROJKA
– MP3 přehrávač. EŇONĚŇO – Lepší než dobré.
ÉRODRAK – Aerodrak - stavebnice létacího stroje, kte-
rý se nedá podle návodu sestavit. Jedná se o posled-
ní výkřik módy, se kterým dojela na Drakiádu Pája.
FOAJÉ – V Lišajské terminologii označuje trapas.
FOPÁ – V Lišajské terminologii označuje foyer.
FOUKALO SILNÉ BEZVĚTŘÍ – Tato fráze značí, že
rychlost vzduchu měřená vůči zemi je nulová popř. nabývá
záporných hodnot. K měření se v meteorologii používají
tzv. anemometry. To jsou přístroje, které jsou v termínu
Drakiády na Pekařově úplně naprd. HAJTEK – Lišajský
výraz pro HiTech tj. vysoce pokročilá Lišajská technologie
HOVNO – Lišajské označení pro věc, která mohla být
kdysi výbornou voňavou pochoutkou na talíři. Přestože

se výraz "hovno" používá převážně v negativním slova
smyslu, je nutno vzpomenout slavného pozitivního výro-
ku: „Vše se nakonec k dobrému posere!“ nebo lidového
moudra „Lepší salám na záchodě, nežli hovno ve spíži.“
CHCEŠ PO ČUNI? – Běžná Bobova odpověď na
pozdrav „Morgen!“. CHOŤÁK – Není manžel, ale za-
řízení sloužící k pořizování a zaznamenání fotografií.
CHTIP – Je krátké veselé vyprávění některých Liša-
jů, jehož účelem je pobavit příjemce. Obvykle je zalo-
žen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je struč-
ný a směřuje k výrazné a úderné pointě. Někteří Lišajové
jsou chtipní ažaž. INDOOROVÝ – K vnitřnímu použití.
JELEN – Legenda mezi Lišaji. KJUB – Zábav-
ná Lišajská hra, jejímž cílem je trefit soupeřovu "ku-
želku" popř. soupeře. KOUSEK POPUSTIT PRO-
VAZ – Ztratit kontrolu nad drakem (či partnerem).
LÍŠA – První (nejlehčí) stupeň Lišajské opilosti.
LUFT – Vzduch upravený Lišaji po požití Michalo-
va fazolového guláše. MANA – Lišajský pamlsek.
MILISPÁNEK – Spánek jehož délka je něco del-
ší než u mikrospánku. Zpravidla je tato doba do-
statečná ke zvěčnění Lišaje v Lišajském fotoalbu.
MORGEN – Oblíbený pozdrav chorvatských uklíze-
ček, který na Pekařově pozoruhodně rychle zdomác-
něl! MYSTISYFILIKACE – Zkrácená verze slova
"mystifikace". ŇUMEN – (Kombajn) Druh Lišaje.
OBLIZOVAT – Olizovat. PICNOUT SE – Dát si na
Pekařově po jednom panákovi s každým kamarádem.

POLYSTYRÉŇÁK – Druh draka zavlečeného na Peka-
řov Mirkem Ň., který zatím na Pekařově nebyl domesti-
kován. PRDA – Pecka, rána. PRDEL – Původně ne-
vhodné (vulgární) označení pro hýždě (lidově zadek nebo
prcka). Toto slovo se však běžně používá i místo termínů
legrace nebo sranda. Často se používá též v případě oko-
mentování situace, kdy se něco dostalo do zdánlivě nebo
reálně bezvýchodné situace (např. "A jsme v prdeli...").
PRÉZA – Nejvyšší funkce dosažitelná v Lišajské repub-
lice. Označení osoby, která požívá úcty Lišajského lidu.
SIGNIFIKANTNÍ – Oblíbené slovo - příznačný, důležitý.
STAJLING – Lišajové toto slovo používají místo trap-
ného anglického slova Styling. SVAŘÁK – Nealko-
holický nápoj obsahující větší množství alkoholu, kte-
rý Lišajové rádi a ve velkém množství popíjejí, zvláš-
tě v zimních měsících. ŠMAJCHLCIMRA – Eiskam-
mer - kumbálek naproti kuchyňce, typický svou pod-
průměrnou teplotou a tím, že se tam dají provádět
různé zábavné kousky bez přítomnosti obecenstva.
ŠOLNA – V brněnském slangu panský oblek
ZA PAJDU, ZA PADE – za 50,- Kč ŽOUŽEL –
Slovo pochází ze staročeského slova "žužu", kterým se
označovaly všechny druhy hmyzu. Pojmenování pro tvo-
ry, které dnes nazýváme havěť. Jsou to tedy živoči-
chové, kteří se pokládají za nepříjemné či obtížné.
ŽRÁDLO – Slovo používané na Pekařově v pozitivním
smyslu např. "To je žrádlo!". ŽYRY – Jury. Ale nikoliv
Jury Šikuly!

REDAKCE OBŠŤASTNÍKU ZVEŘEJŇUJE VELKÝ TEST ZÁCHODOVÉHO PAPÍRU
MOTTO: Lepší je mít modrou krev, nežli mít (v lepším případě) modrou prdel!

Velký poprask vyvolala, obzvláště u dámské části společnosti, návštěva Lišajských sociálních zařízení v době letošní Drakiády. Jedna z funda-
mentálních životních potřeb - záchodový papír - měl totiž barvu chudokrevného Šmouly.

Rozběhla se rozsáhlá diskuze, která nebrala kon-
ce. Nikdo se nesnažil ani domýšlet, které čás-
ti těla mohou být touto nepřirozenou barvou,
po jeho vnějším použití, obarveny. Někdo po-
psal materiál, ze kterého se ZP vyrábí. Prý je
barva výchozího recyklátu (výrobní surovniny)
v naturální formě natolik expresívní (že by syno-
nymum pro hnědou barvu?), že se výrobce roz-
hodl jej obarvit a žádnou jinou barvou to prý
nešlo udělat. Padaly i otázky typu „A kde by
se tam vzala čokoláda?“ atd. Každopádně jsem
také zašel na toaletu a rozhodl se jej fyzikálně,
chemicky a smyslově otestovat. Většina fyzikál-
ních vlastností byla hodnocena dobrými znám-
kami (dostatečná pevnost v tahu, dobrá drsnost
a s tím spojená výborná výtěrnost a dobrá mač-
kavost, přiměřená hořlavost). Slabinou byla ne-
příliš velká pevnost v axiálním směru (laicky ře-
čeno: občas prošel prst skrz). Chemické vlast-
nosti byly poměrně ucházející. Papír nereagoval
s naprostou většinou organických i anorganic-
kých látek, s nimiž přišel do kontaktu. Zazname-
nána byla pouze mírná reakce s vodou (případně
s tělními tekutinami). Při této reakci se ovšem
naštěstí neuvolňují žádné nebezpečné, zdravot-
ně závadné či těkavé látky. Při testování bylo
ovšem zjištěno, že výluh z papíru je možno již
po krátném vyluhování použít jako velmi dob-
rý inkoust! Tato pozitivní vlastnost se nicméně
(vzhledem k tomu, že dnes již málokdo píše pl-
nícím perem) ukázala jako naprosto neužitečná.

Laicky bychom zkrátka mohli směle říci, že pa-
pír je v tomto ohledu úplně na hovno! Upozorňuji
na to, že papír může mírně obarvovat jisté partie
těla! Při tomto testu byla ovšem navíc odhalena
skutečnost, že prapůvodní barva výchozí výrob-
ní suroviny zcela jistě nebyla expresivní (hnědá),
neboť zbytek po výluhu měl naprosto neutrál-
ní barvu (laicky tzv. vyblutá)! Senzorické zkouš-
ky dopadly tak jak, se předem očekávalo: pa-
pír je před použitím bez vůně, chuti či zápachu
a snad kromě modrého jazyka a modrého no-
su (tzv. "smrkací test") jsem nezaznamenal nic
mimořádného, co by mohlo znemožňovat nebo
ztěžovat jeho používání. A jakéže plynou z tes-
tu závěry a doporučení? Muži - Lišaji - mohou
papír používat bez obav a hojně, bez jakéhoko-
liv omezení. Ženám - Lišajkám - bych snad ra-
ději v tuto chvíli doporučil dočasně (dokud bu-
dou dostatečné zásoby šmoulího papíru) vozit
si na Pekařov preventivně pestré spodní prádlo
a předem seznámit svého manžela či partnera
s touto studií, aby se vyhnuly případnému trap-
nému vysvětlování. Závěrem je třeba konstato-
vat: Vzhledem k tomu, že na všem špatném je
třeba vidět vždy alespoň něco pozitivního, utě-
šujte se alespoň tím, že "šmoulovka", tj. šmou-
lí modrá barva, je přece hodně odstínově blízká
tzv. Lišajské modři, takže se můžete chlubit tím,
že jste vlastně ozdobeni Lišajskou "národní bar-
vou". No a hlavně buďte rádi, že je modrá! Před-
stavte si, kdyby to byla barva expresivní (hnědá).

Lišajská nezávislá testovací společnost
(LNTS) děkuje Penzionu Pekařov za bez-
platné poskytnutí vzorků k testování a už se
těší na další spolupráci.

Šmoulí papír vzbudil mnoho pozornosti
a vyvolal řadu otazníků. . .



Lišajská
"Vlašťovka"

Složte si vítězný model
Drakiády 2011


