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SYMBOLEM LAMPIONÁDY SE STAL
SUPERHYPERGIGAMEGALAMPIÓN

MOTTO: Je potřeba do příště bez čočky a hrachu, lampióny rozzářit bez bázně a strachu!. . .
Jedno lidové přísloví říká: „Po hodech bývá sračka.“ Když jsem začal dávat dohromady informace k tomuto lampionádovému obšťastníku, tak jsem zjistil,
že mám z celé akce nějak málo podnětů a informací. Možná je to však tím, že jsem posledně "vystřílel" všechen svůj kreativní prach a broky. Nakonec se
mi, při prohlížení fotoalba z letošní Lampionády a z "neofi" prima Lišajské akce, která se uskutečnila v brněnské restauraci U Primů, nějakých pár zážitků
vybavilo. Navíc tak trochu spoléhám na to, že až začnu psát, tak mi to jaksi samo "naskočí" a něco přece jen "vyplodím". Takže pojďme na to!

Slovo úvodem
Listopad byl na Lišajské akce velmi bo-
hatý. Na Drakiádovém obšťastníku jsem
si dal obzvlášť záležet a teď si říkám, že
není možné laťku držet pořád tak vyso-
ko a s Lampionádovým obšťastníkem to
nebude tak jednoduché. I když je mate-
riálu poměrně dost, v prvopočátku tvor-
by každého nového Obšťastníku dost tá-
pu, co do něj zařadit. Pokud si neudělám
na akci nějaké poznámky, tak na spous-
tu věcí bohužel zapomenu. Ještěže exis-
tuje Lišajské fotoalbum, které mi řadu
momentů připomene. Času není mno-
ho, ale Lišajská kronika si jistě zaslou-
ží, aby byla každá akce řádně zdoku-

Není flaška jako flaška

Tak tohle budou nejdražší fusekle v EU.

mentována. Pokusím se proto v tomto
Obšťastníku alespoň zkratkovitě přiblí-
žit průběh posledních dvou akcí - tradič-
ní Lišajské Lampionády a Prima akce
U Primů, kam nás pozval na zvěřinové
hody náš kamarád Pepe. Snad to vyjde
aspoň na pár stránek!
Lampionádová tradice
Musel jsem pracně pátrat ve fotoalbu,
aby se mi vybavilo, kdy vlastně začala
lampionádová tradice. Nezdá se to, ale
první lampionáda se uskutečnila v rám-
ci jednoho ročníku Drakiády, přesněji
10.11.2007. To bych opravdu neřekl, že
s lampiony na Pekařově takhle blbne-
me už pět let. První regulérní Lampio-
náda, jakožto samostatná Lišajská akce,
se uskutečnila o rok později - v listo-

Zátiší: Panáci s kočkou...

padu 2008. Kdybyste pátrali po nějaké
významnější drobnosti, se kterou bys-
te si první lampionádu spojili, tak by
to možná bylo uvedení prvního Lišaj-
ského ležáku na náš Lišajský trh, nebo
Ondru a Tomáše "одеты, как русские
солдаты", kteří pokládali věnec u hro-

Torro! Ole! Katčina toreadorská finta.
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bu neznámého vojína. To je doba co?
Jak se lampionáduje?
Dá se předpokládat, že kromě jiných
kratochvílí se na Lampionádě budou li-
dé bavit pomocí podivných papírových
věcí různé velikosti a tvaru, ve kte-
rých je umístěn nějaký zdroj světla -
zpravidla svíčka. To nezřídka způsobu-
je, že u papírového obalu občas dojde
k prudkému oxidačnímu exotermické-
mu ději, probíhajícímu za vývoje svět-
la a tepla. My Lišajové laicky říkáme,
že lampión začne hořet, vznítí se, ne-
bo dokonce vzplane. Toto hoření vzni-
ká a probíhá za určitých podmínek, kte-
ré jsou na Lampionádě naprosto opti-
mální. Pro jeho průběh je zapotřebí pří-
tomnost hořlaviny (v lepším případě pa-
pírový obal lampiónu), oxidačního pro-
středku (vzduchu je zaplaťpánbůh na
Pekařově zatím dostatek) a zdroje inici-
ace (svíčka). Hořlavina a oxidační pro-
středek spolu překotně vytvoří hořlavý
soubor, jehož výsledkem je zpravidla
dětský pláč, neboť z dlouho vypipláva-
ného a připravovaného lampiónu zbyde
jen drátěná konstrukce, případně navíc
"makrelová tyčka".
Klidný začátek?
Příjezd byl celkem pohodový. Vůbec
si neuvědomuji nějakou věc, která by
byla nějakým způsobem nestandard-
ní. Příjezdová špamprdlička, obligát-
ní buřtguláš. . . Nepřijeli tentokrát např.
Jeleni, kteří se účastnili nějaké zásadní
rodinné oslavy, nebo préza, která se ne-
měla na Pekařov jak dopravit, anžto mě-
la svého "pažouta" v servisu s nějakými
odřeninami.
Za zmínku jistě stojí překvápko, které
nám připravili Jančušovic. Přivezli s se-
bou nového člena a miláčka rodiny -
uhlově černého pesana Arga, který se
stal vzápětí maskotem Lampionády. Fa-
ny, který se stal díky tomuto krasavci
nadšeným "kynekologem" věnuje jeho
venčení a výcviku značnou část dne. Ar-
go se stal rázem miláčkem nejen dětské-

Reklama na Tulamore Dew

Já koblížek, koblížek...

ho osazenstva chaty. Řada Lišajů se jej
dokonce jala učit různé kousky. Nejvíce
asi zaujala Katka, která na něm zkou-
šela různé finty, které zřejmě odkoukala
na koridě od toreadorů.
Můj další postřeh patřil Leonce, kte-
rá zrovinka začala štrykovat Sofince
fusekle. Vzpomínám na to, že kdysi Iva
taky hodně štrykovala - nejen fusekle,
ale i mnohem větší věci. Např. svetr pro
jejího otce, který měl rozměry menší-
ho stanu. Přiznám se, že mi (narozdíl od
Luboše) cinkání jehlic opravdu nevadi-
lo. Leonka má opravdu drahé koníčky -
potápění a štrykování (o dalších koníč-
cích či koních není nic známo). Když
jsme zjistili, na kolik přijde vlna na So-
fčiny fusekle, docela nám padla brada.
Dalo by se za to pořídit mnoho párů po-
nožek pro Luboše.
Perné chvilky nám připravil Štěpán,
který najednou uprostřed večera zmizel.
Nejprve jsme si mysleli, že ho uneslo
nějaké UFO, následně však Tomáš zjis-
til, že Štěpán hajinká ve svém pokoji.
Byl na něho tak krásný pohled, že To-
máš nelenil a běžel pro útvarového fo-

Nevím co mi na něm připomíná taťku Šmoulu

Oslava narozenin.

tografa, aby tento netradiční obraz zdo-
kumentoval.
Příznivci vína jistě ocení nový přírůs-
tek - krásné vinné (byť mírně přisleplé)
skleničky. Zájemci o pěkné vinné skle-
ničky se již nebudou muset přetahovat
(aspoň ne v takové míře).
Sauna pro čuníka?
V Lišajském fotoalbu je zdokumento-
ván postup prací na pekařovské VIP
sauně. Jirka při cestě na Pekařov nikdy
neopomene vzít s sebou nářadí a ně-
jaký materiál tak, aby se práce zcela
nezastavily. Tentokrát se "šturmovalo",
aby se stihnul udělat "v předsauní" za-
bijačkový pult - nezbytná věc pro plá-
novanou silvestrovskou zabijačku, do-

O zelený klobouček byl velký zájem

Básník dal zkrátka "průchod" svým pocitům!
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Jedinec se silně vyvinutou slabou vůlí.

dělat hrubé práce na sprchovém koutku
a natřít zvenku mořidlem palubky tak,
aby při zabijačkovém frmolu se nezacá-
kaly od tělních tekutin a sádla čuníka,
případně se neznečistily tělními tekuti-
nami řeznického personálu. Ještěže má
Jirka práci jako své velké hobby a jez-
dí si na Pekařov aktivně odpočívat prá-
vě prací, protože jinak by asi ani žádná
VIP sauna nebyla!
Výroba gigalampionu
Když jsem v sobotu ráno vystrčil nos
z penziónu, tak jsem před garáží zahlédl
nějaký nezvyklý pohyb. Tomáš se Ště-
pánem tam byli zabraní do jakési pra-
podivné činnosti. Velmi brzy jsem po-
chopil, že se stávám svědkem zcela mi-

Che-che-che (guevara)

Čípak je to hlavička?

Lampionáda mohla začít

mořádné události - výrobě maxilampi-
onu. Hula hula obruč sloužila jako zá-
klad konstrukce. Do obruče se navrtaly

VUML (Večerní Univerzita Mladých Lišajů) rozšiřuje Lišajům jejich obzory
Každý stát má povinnost pečovat o vzdělanost svých občanů. Následně se mu investice do vzdělání
mnohonásobně vrátí v kvalitních, samostatných jednincích, prospěšných společnosti. Lišajská republika
není pochopitelně výjimkou. Kvůli zajištění široké vzdělanosti byla založena tzv. VUML (Večerní
Univerzita Mladých Lišajů). Možná se ptáte proč zrovna večerní? Je to proto, že Lišajové jsou večer
vesměs velmi aktivní, ale zejména proto, že přes den mají prd jaký čas (obzvlášť čas na studium).
Proto budeme v Obšťastníku pravidelně zveřejňovat populárně naučné články, jejichž cílem je přiblížit
široké Lišajské veřejnosti poznatky, které by měl každý správný Lišaj znát.

Pojďme dnes nahlédnout do Wikipédie.
Co nám tento informační zdroj prozra-
dí, když se pídíme po termínu Lampion?
Lampion: je papírová svítící ozdoba.
Lampiony mohou být různých tvarů,
velikostí a konstrukcí. Nejjednodušší
typ je papírový vak se svíčkou uvnitř.
Složitější typy jsou skládací, mají bam-
busový nebo kovový rám a jsou pokry-
ty tuhým papírem. Používají se zejmé-
na v Číně a Japonsku a jejich kultur-
ních enklávách po celém světě při osla-
vách a před obchody, kde přitahují po-
zornost. V Japonsku se jim říká čóčin
(提灯) a píše se na ně zvláštním stylem
písma zvaným čóčinmodži (提灯文字).
V hispánských komunitách je o Váno-
cích tradicí vkládat svíčky do řady ma-
lých papírových pytlíků.
Červené lampióny se často pojí s nevěs-
tinci.
Lampionové průvody: Průvody, je-
jichž účastníci nosí lampiony, svíčky ne-
bo jiná světelná zařízení, se konají se na
celém světě k různým příležitostem pře-
vážně náboženského, manifestačního či
vzpomínkového charakteru. V Česko-
slovensku se v období socialismu lam-

pionové průvody s povinnou účastí žá-
ků základních škol konávaly v předvečer
9. května a hlavně 7. listopadu (výročí
VŘSR), a to obvykle k místnímu pa-
mátníku padlých rudoarmějců, organi-
zovala je místní pionýrská organizace.
V 60. letech se na závěr lampionového
průvodu ve velkých městech někdy ko-
nal i ohňostroj.

Lampion před japonskou restaurací zve na okonomijaki

A čípak je tadlencta?

Vlaječky v permanenci

dírky, do nichž přišly pruty, které tvo-
řily svislou část konstrukce. Zbytek se
dodělal z vázacího drátu. Ještě sehnat

Do třetice s kloboučkem
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Opět hořelo!

Mládí vpřed...

vhodnou tyčku - posloužil k tomu kmí-
nek uříznutý v háječku nad penzionem.
Samostatnou kapitolou bylo upevnění
čtveřice svící. Dlouho jsme dumali nad
tím, jak to udělat. Nakonec jsme k to-
mu použili novou hadici ze staré prač-
ky. Leckterý inženýr by žasnul nad na-
ším systémem. Pomalu na patent! Ješ-
těže ten Michal ty staré krámy skladuje
v garáži, jinak by snad ani žádný ma-
xilampión ani nebyl. No co vám mám
povídat - docela jsme se u toho pobavi-
li, obzvláště, když jsme při tom průběž-
ně "panáčkovali". Štamprdlata nám, jak
můžete vidět na fotce, hlídala Micha-
lova "čičolína". V jistou chvíli se zdá-
lo, že několikahodinová práce na lam-
piónu byla naprostá ztráta času. Bylo
to ve chvíli, kdy Tomáš přinesl žlutý
krepák, z něhož měl být "nehořlavý"
futrál maxilampionu. Tomáš evidentně
asi nikdy nepracoval s krepákem, pro-
tože jinak by věděl, že ta jedna rolička,
kterou přinesl, je schopna pokrýt pou-
ze pár procent plochy pláště lampiónu.
Matematik nebo technik by si předem
spočítal, že při 110 cm výšce lampi-
ónu a průměru 75cm bude potřeba na
pokrytí válcového pláště lampiónu při-
bližně 3 m2 krepáku (počítáno i s re-
zervou na přehyby, lepení atd). No po-
suďte sami tento inženýrský výpočet:

SQ = 2π r v
SQ = 6,28 · 37,5 · 110 = 25905 cm2

SQ
.= 2,6 m2

To je outfit! Partyšce by nestačila procenta.

Pro ty, kterým by se zdál býti výpo-
čet málo sofistikovaný, mohu soukromě
předvésti i výpočet pomocí určitého in-
tegrálu.
No a schválně: Kolik byste řekli, že je
krepáku v jedné roličce? Opravdu bych
vám přál vidět Tomáše v okamžiku,
když rozmotal tu ruličku krepáku. Na
fotce můžete vidět, že následně krepák
hodil na zem a zašlapal jej do trávníku.
Jak z bryndy ven? Napadlo nás použít
i Michalův modrý šmoulí záchoďák, ale
to bysme jej připravili o zásoby toaletní-
ho papíru do konce kalendářního roku.
Naštěstí jsem si vzpomněl, že se nám na
pokoji povaluje role papíru, která byla
předloni použita jako vývěsní cedule na
Jamazci. Naštěstí byla optimálně velká
a bezezbytku jsme ji použili na obalení
celého lampiónu. Po obalení papírem
se z Maxilampiónu stal Megalampi-
ón. Zbývalo jej ještě vhodně nazdobit.
Kdokoliv mohl na něj cokoliv připsat
či nakreslit. Tomáš dal průchod svému
básnickému střevu a naprosto zlehka
"levou zadní" na lampión napsal báseň
hodnou přímo Vítězslava Nezvala či

Opět se zpívaly známé songy

Nevíte co vznikne, když se zkříží kohoutek a kačenka?

Františka Hrubína:

Za svitu lampiónu
Tomáš Krejčíř

A za svitu lampiónu
mírně jsem si řóchnul
vítr vanul blbým směrem
lampión mi blafnul.

Fagula to byla
velká jako prase
doufám, že nám příští rok
neblafne zase

Je potřeba do příště
bez čočky a hrachu
lampióny rozzářit
bez bázně a strachu

Jakýsi neznámý autor - barbar - ještě
pod text této romantické lyriky napros-
to nevhodně připsal zcela neromantický
dovětek: „Nebo raději neprdět, nebo pr-
dět po větru!“
Poté, co byl Gigalampión nazdoben ly-
rickými úryvky a drobnými skalními
kresbami, se náhle začal jevit ještě vět-
ší a větší, až se stal největším na ce-
lém světě. Zkrátka SUPERHYPERGI-
GAMEGALAMPIÓN! Administrativa
Guinessovy knihy rekordů již obdrže-
la návrh na zapsání tohoto výjimečného
lampiónu do Guinessovy knihy, takže se
můžeme těšit na příliv obdivovatelů gi-
gaumění z celého světa.

Michalův předvánoční stromek
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SuperHyperGigaMegaLampión...

Přípravy vrcholí
V průběhu odpoledne všichni připravo-
vali své lampiony do pohotovostní po-
lohy. Probíhaly běžné údržbové práce,
výměny svíček, opravy plášťů, kontrola
bezpečnosti a nehořlavosti atd. Jirka si
nechal přinést speciální tyčku (na míru)
k lampiónu, která se následně prapodiv-
ným způsobem vypařila. Tomáš K. opět
od Michala vyškemral hrnec a vařečky,
které měly opět posloužit jako bubínek
s paličkami. Ještě před večeří Mirek Ňu-
men a Tomáš B. stihli uspořádat pře-
hlídku účesů předních českých vlaso-
vých stajlistů a vypsali soutěž o nelep-
ší kreativní účes. Zkusím pohledat ša-
blonku kosočtverce, která byla součás-
tí výbavy mého stříhacího strojku Phi-
lips a příští rok se soutěže také zúčast-
ním. Sofča, Davča a Sárinka si ve vol-
ných chvílích prostřídávali můj oblíbe-
ný zelený klobouček - tralaláček Tulla-
more Dew, který jim všem úžasně slu-
šel a proto se o něj neustále přetaho-
vali. Na večeři byly borůvkové knedlí-
ky - mňam. Následně proběhla plánova-
ná oslava Ádových narozek, při kterém
teklo proudem dětské šampáňo.
Po večeři se začali Lišajové shromaž-
ďovat venku a vzájemně obdivovat své
lampióny. Fotky ve fotoalbu nejsou ten-
tokráte příliš pěkné, neboť byla poměrně
velká mlha, od které se odráželo světlo
blesku a přitom tvořilo na fotkách různé
prapodivné mlhavé závoje.

Jejda

Jirkova pojízdná napáječka
Jirka ještě na poslední chvíli uvařil vár-
nici svařáku, kterou následně umístil
na alegorický vůz (kolečka s deskou),
který byl následně nazdoben lišajskými
vlaječkami a lampióny. Alegorický vůz
se rázem stal středem pozornosti a zle-
tilí Lišajové si mohli k Jirkovi zajít pro
svoji dávku (svařáčku). Dokonce i Mi-
chal, který je pověstný tím, že má vel-
mi silně vyvinutu slabou vůli, si nechal
svařák načepovat, ačkoliv se na Drakiá-
dě nechal slyšet, že už v životě nebude
pít svařák a žádal kdekoho kolem, aby
mu to připomněl, kdyby na to "náho-
dou" někdy zapomněl. No - zkusil jsem
to, ale znáte to: Co si nepamatuju, to

Čertík Bertík

Alegorický vůz (svařákový podvalník).

se nestalo! Každopádně: Michal se opět
spustil se svařákem!
Přehlídka lampiónů
Pro nesení superhypergigamegalampió-
nu byl vybrán vrchní konstruktér Ště-
pán. Ten se pídil, zda náhodou někdo
nemá futrál, na zastrčení vlajkové tyčky
(pomocí nějž se nosily velké prapory na
prvomájových průvodech). Nakonec jej
kupodivu nikdo neměl, takže jej musel
nést "ve vlastních". Superhypergigame-
galampión na sebe tentokráte strhl veš-
kerou pozornost, takže málokdo obdi-
voval další lampióny. Většina lampió-
nů byla ovšem starými loňský modely
a ve skutečnosti si nevzpomínám, že by
se na přehlídce lampiónů objevilo něco
netradičního či nestandardního. Možná
by zaujal Michalův nápad nést tu plasto-
vou žlutou popelnici. To ale asi nechá-

Závěrečná povrchová úprava

Lů kontroluje čistotu peněz poté, co byly vyprány.

C фонарем по плечу
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me až na příští rok. Za zmínku stojí asi
jen jeden typ hořlavého lampiónu, ale
ten jsme neměli možnost moc zkoumat,
protože kompletně shořel již na "první
štaci" - zastávce na parkovišti u Štrublo-
vic chajdaloupky.
Lampionáda měla vcelku standardní
průběh. Průvod se za doprovodu To-
mášova bubnování pomalu přesouval
z "podlampy" k "podlampě", aby na
každé zastávce zazněl nějaký náš oblí-
bený song ze sbírky našich revolučních
písní. Zazněly tak např. Kaťuša, Party-
zánská, Internacionála, . . . ale i Skákal
pes či Kočka leze dírou. Osobně bych
vyhlásil jako zpěváka "numero uno" le-
tošní Lampionády Jirku Št., který byl
mezi ostatními zpěváky zvlášť dobře
slyšet.
Vánoční smrček
Zvažovali jsme, že cestou dolů z kop-
ce s sebou vezmeme ten smrček, který
si tam nahoře Michal na Drakiádě ská-
cel. Když jsme ovšem dorazili na pří-
slušné místo, zjistili jsme, že Michal po-
tmě neměl správné oko a vybral smrček,
který nevypadal příliš esteticky a na-
víc byl napasován mezi dalšími třemi
smrčky tak, že se nedal rozumně vyn-
dat ven. Proto jsme se rozhodli, že Mi-
chalovi doporučíme použít pro vánoční
výzdobu smrček jiný. Pouze jsme ukli-
dili piliny a trochu místo zamaskova-
li, aby to příliš neprovokovalo náhodně
procházející lidi.
Praní špinavých peněz
Když postupně došly zásoby svařáku
v Jirkově pojízdné napáječce, byl čas

Onda a Maruška se zabydleli na Zelňáku v Láďově domečku

Poslední přípravy před nástupem na latrýny

se spustit dolů a vrátit se na penzi-
on. Zatímco v jídelně probíhal hudeb-
ní večírek, na němž hudební skupi-
na ATOM (Aleš-TOmáš-Michal) bavila
společnost, osazenstvo v kuchyni si na-
šlo zajímavý alternativní kultůrní pro-
gram. Nevím již, kdo objevil Michalo-
vu sbírku špinavých mincí, nicméně se
Lů okamžitě pustila do jejich praní a su-
šení se zápalem sobě vlastním. Bylo na
ní evidentně vidět, že to nedělá poprvé,
a že už vyprala nejednu špinavou kač-
ku. Následné přecezení mincí přes sítko
a jejich sušení na troubovém plechu by-
lo opravdu stylové a můžeme být rádi,
že v tu chvíli nezavítala na penzion žád-
ná kontrola z finančního úřadu či z pro-
tikorupčního útvaru policie ČR.
Úklidová četa
Zajímavý pohled se naskytl osazenstvu
jídelny těsně před odjezdem. Mezi dveř-
mi se objevil Honza Šikula s gumový-
mi rukavicemi na rukou. Začíná mu bri-
gáda! Naštěstí zde nemá v tuto chvíli
žádnou konkurenci, a proto vše probí-
há v klidu a pohodě. Honem běžím na
sociálky, abych udělal ještě pár fotogra-
fií, které ho zvěční při této záslužné čin-
nosti. Ještě sleduji Ivu Š. jak kontrolu-
je kvalitu odvedené práce. Vše je v po-
řádku - zasloužená odměna může být
Honzovi vyplacena. Příště to asi tak jed-
noduché nebude, protože na trh vstoupí
i další konkurenční subjekty. Jen dou-
fám, že se nám o tu práci kluci nepor-
vou!
Diplomy
Leuška Hawerlandová - Colombová
opět nezklamala a poslala nám krásné

Exempla trahunt?

Zatím nevypsaný diplom od Leušky H. Colombové

diplomy - děkujeme! Jejich předání má-
lem nevyšlo, neboť absentovala vypiso-
vací žyry, a já jsem na ně v závěrečném
finiši málem zapomněl. Nakonec to ale
klaplo, takže se z nich přítomná omladi-
na mohla nakonec radovat, a to i přesto,
že byly vypsány mojí neohrabanou ru-
kou. Při vypisování jsem si uvědomil,
jak mnoho toho napíši na počítači a má-
lo rukou. Občas si myslím, že pomalu
zapomínám jak vypadají psací písmen-
ka, a proto občas asi nezaškodí vypsat
nějaký ten diplom.
Termíny akcí jsou známy
Na Lampionádě se dohodly termíny
Lišajských akcí pro celý příští Lišaj-
ský rok tak, aby všichni Lišajové by-
li "v obraze". Tyto důležité informa-
ce byly samozřejmě zveřejněny na

Lišajové zasedli podle zasedacího pořádku

Páteční sraz na Svoboďáku u Šulina - Onderky
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Hlášky Lampionády:
Možná to bylo mojí nepozornos-
tí, ale kupodivu jsem na Lampi-
onádě nezaznamenal téměř žád-
nou veselou či zábavnou hlášku.
Ani se mi dokonce nic nesešlo od
ostatních Lišajů. Skoro mě i na-
padlo, jestli absence tohoto Peka-
řovského fenoménu nebyla zapří-
činěna neúčastí Jelena na Lam-
pionádě. No - každopádně abys-
te nepřišli o "svou porci" sran-
dy, vyštrachal jsem pro vás pár
hlášek z loňského Jamazce. Ty
jsem objevil, když jsem připravo-
val nouzovou roli papíru na výro-
bu gigalampiónu. Jen pro vysvět-
lenou: ten papír byl potřeba, ne-
boť Tomáš nějak neodhadl množ-
ství krepáku, potřebné na zabale-
ní konstrukce gigalampiónu. Ne-
bo naopak? Možná spíš neodha-
dl velikost konstrukce gigalampi-
ónu. Bylo by ale asi dost těžké
přizpůsobit ji tomu tomu žlutému
ústřižku krepáku, aby ji šlo plně
pokrýt. No pojďme na ty hlášky
(no spíš hlášku):

Na sletu jsem zachytil snad jen je-
dinou hlášku. Tu vypustil ze svých
úst Michal, když nás pozoroval, jak
se moříme s výrobou gigalampionu:
„Proč se děláte s tím velkým lam-
pionem? Vezměte si místo toho tu
žlutou plastovou popelnici a strčte
do ní pár svíček!“
Na každém sletu zazní nějaký chtip,
který si některý z Lišajů přiveze
z domova. Tentokrát lze dozajista
za vtip sletového víkendu označit
následující fórek: Miláčku neudě-
láme si pěkný víkend? No jas-
ně kocourku! Bezva, tak v pondělí
nashle!.

Flashback
Pojďme si připomenout pár hlášek
z minulosti:
Karlova hláška ze Skřítku: „Já mám
krevní skupinu FC++ tj. fernet, ci-
trus, dvakrát pozitivní!“

Jelen: „Začíná mi klesat procento
krve v alkoholu!“

Jarda: „Lepší koulí do kolena, než-
li kolenem do koulí!“ (Proneseno
v okamžiku, když si Tomáš nara-
zil koleno o kouli u závěsu na vozík
za autem.)

Lišajském webu (http://lisaj.cz)
i v Lišajském fotoalbu, aby mohl kdoko-
liv a kdykoliv tuto důležitou informaci
zjistit a zanést si termíny akcí do svého
"liáře" a naplánovat si tak na rok 2012
svůj program.
Prima akce u Primů
Vzhledem k tomu, že bych stěží byl
schopen připravit samostatný Obšťast-
ník, který by popisoval předposlední
(neoficiální) akci v letošním roce -
Lišajský Prima večer U Primů, rozho-
dl jsem se zařadit popis této kulturní
události do tohoto Obšťastníkového čís-
la. Tato akce se uskutečnila 3.12.2011
ve stejnojmenné restauraci, kam nás po-
zval náš lišarád PepeK. Tam jsme si uži-
li bezva večírek při dobré papě vyrobe-

Hostitel Pepe a trochu vyšisovaný cigánský gróf Bob Lakatoš

Lišajband v akci

Příhláška na tuzemské zábavné odpoledne

Název akce: Lišajská prima akce v Brně s Lišajbandem u Primů
Země a místo zábavy: Česká republika, Brno, Minská 20
Termín zábavy: 3.12. 2011 v 17:00
Zařízení: Restaurace U Primů

mňamka 1 mňamka 2 mňamka 3 mňamka 4
srnčí řízky srnčí guláš zajíc na smetaně kančí guláš

1 Hajtmarovic 5 2 1 2 2
2 Grófovic 4 2 1 1
3 Bankovic + Hošeny 5 1 2 2
4 Vašek Grega 1 1
5 Tony a Darja Joao 2 - - - -
6 Yvonnka 1 1
7 Krejčíři & spol 10 6 1 1
8 Drábci (Ondra+Honza) 2
9

10
1111

26 30 11 5 7 3
Celkem jídel: Celkem Lišajů srnčí řízky srnčí guláš zajíc na smetaně kančí guláš

né z vybraných lahodných kousků zvě-
řiny, ještě nedávno se prohánějící po br-
něnských luzích a hájích, odlovené spe-
ciálním lišér způsobem. Akce proběhla
zvesela a za hudebního lišpportu Lišaj-
bandu, který v části programu rytmic-
ky podpořila i čerstvá mistryně světa ve
stepu - Lišajka Inuš. Ale pojďme na to
postupně.

Lišajband hudebně doprovází Inčinu stepovou show

Čerstvá stepařská mistryně světa připíjí pivem
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Je libo zajíce na smetaně? Kančí nebo srnčí guláš? Nebo snad srnčí řízek?

Inčina medaile kolovala mezi Lišaji

Předvánoční slet
Akce byla naplánována, myslím, na
Drakiádě. Pepe nás pozval na zvěřinové
hody, které pravidelně ve svém restau-
račním zařízení pořádá. Menu vypada-
lo velmi lákavě: zajíc na smetaně, kančí
a srnčí gulášek a srnčí řízky. Lišajové
se mohli hlásit a předem si vybírat svoji
mňamku. Akce měla proběhnout za hu-
debního lišpportu Lišajbandu, který měl
zase po čase možnost si "vrznout". Bě-
hem čtrnácti dní se sešlo třicet přihlá-
šek, takže to mohl Pepe pojmout jako
privátní Lišajskou akci. Na akci se při-
hlásili vesměs Lišajové z Brna a okolí.
Pepe pojal celou věc velmi zodpověd-
ně a předem sestavil podrobný jmenný
zasedací pořádek. Vše bylo přichystáno
do nejmenších detailů.
Sraz byl u Šulína
Ačkoliv byl slet naplánován na sobotu,
dorazili jsme s Ivou do Brna na Hrad
již v pátek s tím, že se pokusíme svo-
lat na pátek na Svoboďák mikrolišsraz.
Plán byl jasný - sejít se, ochutnat br-
něnského punče či svařáčku a užít si
trochu brněnské předvánoční atmosféry.
Sraz byl na Svoboďáku u Šulina - On-

Ty máš kukadla jak zářící zrcadla!

derky. Pro neznalé musím asi trochu vy-
světlit. Před pár lety byla postavena na
Svoboďáku prapodivná skulptura, která
vskutku dobře připomíná jedno zábav-
né zařízení. Nevím, co vedlo architekta
k vytvoření takového falického symbolu
- zřejmě chtěl, aby na něj brňáci nezapo-
mněli. Každopádně se zadařilo a tomu-
to uměleckému výtvoru neřekne v Brně
nikdo jinak než Šulin nebo Onderka.
My jsme s prézou a Leem dorazili
s menším zpožděním. Ostatní už v so-
bě měli minimálně jeden či dva svařáky.
Rychle jsme je dohnali. Někteří brňáci
se nechali slyšet, že už bůhví jak dlouho
na Svoboďák nezavítali. Tím jsme jim
mimoděk umožnili podívat se, jak vy-
padá taková předvánoční atmosféra v je-
jich "zatáčce na Vídeň".
Bylo velmi příjemné po delší době vidět
Markétu, Jéňu a Marušku. Pěkně jsme
si to naše punčově - svařákové putování
po Svoboďáku a Zelňáku užili. Nebyli
jsme tam moc dlouho, protože byla do-
cela vlezlá zima. Pepe navíc pospíchal
domů, aby se mohl na zítřejší význam-
nou akci řádně vyspinkat.
Konečně U Primů
Ačkoliv byl sraz U Primů naplánován
na 17 hodin, Lišajband se sešel o něco
dříve, neboť bylo nutné nachystat apa-
raturu. Musím přiznat, že to pro nás,
jako kapelu, byla zajímavá zkušenost,
protože jsme na tak malém prostoru asi
ještě nehráli. Po počátečních potížích
s vychytáním zvukových mušek nako-
nec vše bylo připraveno. Lišajové se za-

Préza dovádí s Lišajským potěrem

čali scházet a restaurace se zaplňovala.
Z přední části nás okukovali místní šta-
mgasti. My jsme měli vyblokovánu zad-
ní část. Velmi milým překvapením bylo,
že se na akci objevila Darja s Tonym,
kteří sice měli zvěřinovou dietu, ale i tak
se na nás přišli podívat.
Samostatnou kapitolou by mohl být po-
pis příchodu cigánského grófa Boba,
kterého doprovodila manželka Lenka
s ratolestmi. Bob byl opravdu jen těž-
ko k poznání, protože měl čerstvě vy-
modelovaný knír jako maďarský oficír
a byl ověšen zlatem (dva řetězy a tři
prsteny), jako kdyby právě vykradl zlat-
nictví. Lenka však vedle něj ani náho-
dou nezanikla, protože měla kukadla ja-
ko zrcadla. Když mrkala, tak oslňovala
široké a daleké okolí. Podle paní grófo-
vé Lakatošové si Bob svůj imidž pečlivě
předem připravil, neboť až do dne koná-
ní akce měl plnovous "как пчелы" (čes-
ky včely) (k pochopitelné radosti man-
želky) a na internetu si našel vzorník
knírů, aby podle něj mohl svůj imidž
upravit. Pár zlatých řetězů jeho snažení
dovršilo tak dobře, že při jeho příchodu
k Primům si část štamgastů "odskočilo"
domů, aby si s sebou přinesli nějaké to
sportovní nářadíčko na svoji případnou
obranu. Bobova vizáž byla opravdu tak
výrazná, že se s ním chtěl každý na po-
tkání hned fotit.
Jinou samostatnou kapitolou by mohl
být popis příchodu čerstvé mistryně
světa ve stepu - Inušky, která se prá-
vě vracela z mistrovských závodů v Ně-
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DObLiVS - Druhý Obšťastníkový Lišajský Výkladový Slovníček
MOTTO: Lepší je mlčet a být považován za idiota, nežli promluvit a tuto skutečnost potvrdit!

Pokračujeme v nastoupeném trendu a zveřejňujeme podruhé slova a obraty v textu tohoto Obšťastníku, kterýmžto jste zcela rozuměti nemuseli.

ALEGORICKÝ VŮZ – kolečka na lampio-
nádě. Vozidlo ozdobené hesly, splněnými úko-
ly a závazky. ANŽTO – oblíbené slovo -
spojka podřadící, zastarale poněvadž, protože.
BLAFOUT – chytnout, vznítit se, zahořet.
BRŇÁK – obyvatel řídce osídlené zatáčky na Ví-
deň. BRNO – řídce osídlená zatáčka na Vídeň.
BUŘTGULÁŠ – oblíbená Lišajská krmě, kterou
Lišajové požívají zpravidla při příjezdu na Peka-
řov. CIGÁN – nebo též méně pejorativně ci-
kán - pokrytecky zakazované označení pro pří-
slušníka společností málo akceptovatelného etni-
ka, které se samo označuje jako Rómové (že-
by potomci Římanů?). COLOMBOVÁ – ozna-
čení pro ženu či dívku, kterou buď nikdy ni-
kdo nebo někdo už hodně dlouho nikdo neviděl.
DIPLOM – umělecké dílo pro Lišaje všech
věkových kategorií. Dříve zhotovovala diplomy
diplomová specialistka Leuška H., tu v po-
slední době vystřídala slečna L. Colombová.
EXOTERMICKÝ – děj při kterém se uvolňuje
množství tepla. FAGULA – hořící lampión vy-
dávající hodně světla a tepla. FALICKÝ – sym-
bol tj. symbol plodivé síly. Falus je kulturní ozna-
čení pinďoura. FRMOL – spěch, fofr, zmatek.
FUSEKLE – (fusakle) ponožky, fusky. Pou-
žití: "Je hic, nechceš si sundat ty fusekle?"
GIGALAMPION – lampion velmi nadstandard-
ních rozměrů. GRÓF – Bob, hrabě, šlech-
tic, člověk panských způsobů (původně titul vy-
sokého královského úřadníka ve Franské říši)
CHAJDALOUPKA – něco mezi chatrčí a vilou.
IMIDŽ – image. Etymologie: Špatně přeloženo
z anglického image. podstatné jméno: rod muž-
ský neživotný, nesklonné. Význam: vzhled, podoba
(člověka) KREPÁK – druh papíru, který v napros-

to nejnevhodnější chvíli bezva zabarví oblečení.
LAMPIÓN – zábavný hořlavý předmět.
LAMPIONÁDA – Lišajská kratochvíle, při kte-
ré skupina lidí blbne a zpívá ideově napros-
to nevhodné písně. Tato akce může být ne-
znalými věci považována za těžkou společen-
skou provokaci. Jejím cílem je však pobavit
se, vyřvat se a přitom si trochu zablbnout.
LIÁŘ – Lišajský diář. LIŠARÁD – lišajský ka-
marád. LIŠÉR – něco jako košer tj. řádný, čis-
tý nebo akceptovatelný (v Lišajském smyslu).
LIŠPPORT – něco jako support - Lišajská podpo-
ra MAXILAMPION – lampion nadstandardních
rozměrů. MIKROLIŠSRAZ – mikro lišajský sraz
OBLIGÁTNÍ – aneb obligatorní. Význam: závaz-
ný, nutný, povinný PAPA – obzvlášť chutné jídlo.
PAŽOUT – Peugeot - Yvonnčino přibližovadlo
π – Pí je matematická konstanta s přibližnou
hodnotou 3,14. Je často zneužívaná jako součást
sprostého slova „třiceléčtrnáctča“. PŘEDSAUNÍ
– místnost na Pekařově, kde se odehrá-
vá podstatná část předsilvestrovské zabíjačky.
ŘÓCHNOUT – usrat si, prdnout si nasucho.
SÁDLO – tukuprostá pomazánka. Tuto po-
mazánku má v oblibě zvláště préza, která tu-
ky normálně nejí. SRAČKA – podstatné jmé-
no rodu ženského používané vulgárně (vět-
šinou v plurálu) pro označení nevábně vy-
hlížející nebo páchnoucí hmoty. Nominativ:
STEP – tanec, při kterém se ťuká speciálními
podrážkami do nějaké obyčejné podlahy za sou-
časného vydávání specifických rytmických zvuků.
SUPERHYPERGIIGAMAGALAMPIIÓN – nej-
větší lampión v celém známém Universu (Vše-
homíru). ŠTAMPRDLIČKA – sklenička do kte-
ré se nalévá živá Lišajská voda. ŠTRYKOVAT –

(germanismus). Stricken = plést. ŠTURMOVAT
– dokončovat v poslední chvíli, spěchat, dobývat
útokem. ŠULIN – podstatné jméno rodu muž-
ského neživotného. Vulgárně, nářečně penis. Uži-
tí: Vosa mě píchla do šulínu. V některých oblas-
tech by se spíše řeklo: Vosa mě píchla do šulína.
Synonyma: (píp)rák, (pip)rák, pták, lulan, lulín,
kláda, klacek, pinďour, chuj, kokot (zdroj Wiki-
pedie). V poslední době hojně užívaný pojem pro
označení skulptury, stojící v Brně na Svoboďáku.
TULLAMORE DEW – The Legendary Tullamore
Dew Irish whiskey. UFO – z anglického Uniden-
tified Flying Object (česky neidentifikovaný léta-
jící předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí situa-
ci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož
podstatu není schopen racionálně vysvětlit. Lido-
vě je tento jev často označován jako pozorová-
ní „létajících talířů“. Britské ministerstvo obrany
při výzkumu těchto jevů po roce 1996 používa-
lo označení UAP (Unidentified Aerial Phenome-
na), protože označení UFO bylo již zprofanované.
VIP – zkratka z angličtiny (very important
person) v překladu „velmi důležitá osoba“. Li-
dem označeným jako VIP jsou určeny lepší služ-
by a péče, případně mají přístup do pro širší
veřejnost nepřístupných akcí (např. „VIP večír-
ky“) nebo prostor. Tato zkratka byla poprvé po-
užívána mezi lety 1940-1945 v RAF (Royal Air
Force). Postupně bude zaváděna i zkratka VIL
(very important Lishayi) - velmi důležitý Lišaj.
VRZNOUT SI – zahrát si (z muzikantského hle-
diska), běžný význam se týká jisté sexuální aktivi-
ty. Mimochodem - když jsem trochu googloval vý-
znam tohoto slova, našel jsem sto synonym. Příště
si o tom povíme něco více ve VUMLu.

mecku. Vašek si původně myslel, že In-
ka přijede o něco později (původně ne-
byla na akci nahlášena, protože nebyl
znám termín příjezdu) a poté ho "ho-
dí" autem domů. To ale neklaplo, pro-
tože Inka chtěla z pochopitelných důvo-
dů svoji zlatou "placku" s přáteli oslavit
a zapít. Vašek tak musel najít alternativ-
ní způsob dopravy domů.
Zatímco Lišajband hrál, tak se na taneč-
ním "parketu" proháněla malá Lišajčata
с золотой медалью на шее (se zlatou
medailí na krku). A docela si to užívali.
Jídlo a pití bylo naprosto dokonalé a jed-
notlivé jídelní chody postupně mizely
v žaludcích hladových Lišajů. Zatímco
se všichni "cpali" zvěřinou, Tony si dá-
val svého dietního pstroužka. Někteří si
na závěr dali "třešničku" ve formě sla-
ďoučké palačinky se šlehačkou.
Vrcholem tanečního večera bylo stepař-
ské sólové vystoupení Inky, kterou hu-
debně doprovodil Lišajband. Inka však
tvořila spolu s bubeníkem nedílnou sou-
část rytmické sekce.

Kolem jedné hodiny ranní sbalil Lišaj-
band "fidlátka" a ukončil svou produk-
ci. Pak už se jen zbývající Lišajové po-
silnili rozlučkovou slivovicí a rozprchli
se do svých domovů.
Na Silvestra nashle
Poslední letošní akcí je Lišajský Sil-

vestr, na který se těší zejména lišajští
příznivci domácích zabíjaček. Účastní-
ci se však mohou těšit nejen na tradiční
příchod Velkého Lišaje a silvestrovskou
tombolu, ale i na velkolepý hovňostroj.


