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ABECEDA LIŠAJSKÝCH VELIKONOC (10.-13.4.2009)
Tohle číslo Obšťastníku je trochu netradiční. Je koncipováno jinak, než čísla minulá. Obsahuje jednak hesla Lišaurusu
a jednak souhrn všech komentovaných fotografií ve fotoalbu s komentáři. Pokud tedy své příspěvky a postřehy zapíšete
jako komentáře k fotografiím, mohou se objevit na stránkách Obšťastníku, resp. alespoň Lišaurusu. Pojďme ale již
Velikončnímu Lišajskému sletu. Záštitu nad touto akcí převzaly Hoškovky, které svoje garantství pojaly zodpovědně -
nástěnka byla od okamžiku jejich příjezdu zcela zaplněna. Po sérii akcí s poměrně velkou účastí byla o Velikonocích
na Pekařově bohžel spíše komornější sestava. Z objektivních důvodů nedorazila řada skalních členů, např. Krejčíři,
kteří pečovali o nemocného Davídka a Kovačičíni, kteří se doma zotavovali po ataku planých neštovic. Naopak se
poprvé mezi Lišaje dostali Mirek s Janou, kteří asi s napětím očekávali, jaké překvapení jim letošní velikonoce přinesou.
Koneckonců na slibovaná překvapení se těšili asi úplně všichni.

Úvod
Na prodloužený víkend
se začali Lišajové sjíždět
v pátek, ačkoliv se pů-
vodně plánoval příjezd už
na čtvrtek. Jako první do-
razili tentokrát Hajtmaři
a Neumanni (Mirek a Ja-
na), kteří s sebou přivez-
li překvapení pro Lišaje.
Zatímco ženy připravova-
ly velikonoční výzdobu,
(podle Michala - cham-
čí), chlapi montovali na
sloup překvapení - zatím
zahalené do obalu s taj-
úplným nápisem Lišajský
VePřek (nepřek). Do to-
ho přĳeli svým autobu-
sem Jeleni, kteří s se-
bou přivezli Šikulovic klu-
ky. Na Jelena čekalo ještě
před zaparkováním jeho
autobusu žebříčkové pře-
kvapení tj. Michalův ná-
pad umístit na hliníkový
žebříček pivo s otvírákem
tak, aby Jelen mohl jedno
pivo okamžitě po příjezdu
„smrknout“, aniž by vylé-
zal z auta.
Překvapení naopak čeka-
lo nás, když před penzi-
on dorazil nádherný „čo-
přík“, na kterém přĳeli
Jirka s Ivou. Jirkův Maz-
lík byl slyšet již z velké
dálky a Jelen zatím ne-
tušil, že mu Jirkova mo-
torka přinese jednu vese-
lou historku (pro ostatní
- pro něho samotného už
méně).
Zatímco někteří nadšen-
ci vytáhli ping-pongový
stůl, aby se trochu pro-
táhli, ostatní si odpočnin-
kově vychutnali zbytek

Příjezd Jirky a Ivy na chopperu byl ve vel-
kém stylu

krásného slunečného dne.
Dobře jsme udělali - ve-
čer nás čekala Mojito-
vá smršť. Šikulové totiž
přivezli potřebný provi-
ant (Kauflanďácká máta,
KeyRUM, limetky atd.)
a Jirka s Jelenem se pus-
tili do přípravy mojita.
A protože nejsou žád-
ní troškaři, tak používa-
li jako přípravnou nádobu
hnedle kyblík. Jirka při-
tom poznamenal, že dě-
lal mojito i do velké nádo-
by od barvy. Samozřejmě
nemohla chybět sklenice
s utopenci. Novinkou by-
lo seznámení osazenstva
s novou „zeleninou“ - Je-
leni s sebou přivezli ce-
lou nůši listů Česnečku
medvědího. Listí chutna-

Yvča: Ne, že to kreslila má dcera, ale ty
diplomy jsou fakt kouzelné.

Jarda: Zbyteček po "Mojitové smršti". ho-
šena: Jen při prohlížení se mi sbíhají sliny
- prostě mňamka.

jící opravdu po česneku
prý narvali cestou v jakési
přírodní rezervaci. Vzhle-
dem k tomu, že je žád-
ný ochranář nepřistihnul,
tak bylo Česnečku hodně

Yvča: Instalace bankomatu Lišajské repub-
liky.

hošena: Tak byl Jelen zaslepen flaškou, že si nevšiml slivky pro svou manželku.

Tohle se pilo paralelně s Mojitem, příště se
můžeme těšit na lepší značku.

a hlavně zadarmo. A tak
byl milý Česneček vel-
mi frekventovanou pochu-
tinou - fajnšmekři jím má-

Jarda: Další z důkazů, že Lišajské komunitě
je cizí jakýkoliv rasismus či xenofobie. Pa-
radoxně byl bílý beránek jen jeden a "tma-
vě zelených" nepočítaně! Že by "pozitivní
diskriminace"?.
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Jarda: Bifítřík ani letos u Jirky nechyběl -
zkrátka nezbytná velikonoční rekvizita pro
Jelena.

lem sypali i buchty.
Druhý den nás čekalo pře-
kvapení šéfkuchaře - ŘÍ-
ZEK. To tady ještě neby-
lo! Máme alespoň o čem
vyprávět těm, co nemohli
dorazit.

Yvča: K řízku se podával metr, aby se
mohla přeměřit normová velikost řízku. Ve
všech případech byla norma dodržena.

Velkou atrakcí byly oveč-
ky s jehňátky - část Liša-
jů měla službu a chodila
pravidelně jehňátka krmit
z kojenecké láhve. Při vý-
pravách za ovečkami by-
lo občas třeba překonávat
bahnité úseky kolem po-
toka a na jedné z foto-
grafií je krásně vidět jak
mohou po takové výpravě
vypadat bílé fusekle.
Jirka neváhal splnit Jele-
novi jeho přání a vytáh-
nul z Michalovy plecho-
vé garáže svého „Mazli-
ka“. Jelen, pochopitelně
sqěle ustrojen (viz. To-
mášův komentář: „Není
co dodat! Vynikající obuv,
dokonalé oblečení a su-
per ovladatelný stroj!“ ) se
snažil zkrotit třímetráko-
vý stroj a aby toho ne-
bylo málo, požádal Jirku,
aby si sednul za něj. Roz-

Yvča: Jelišu, prosím Tě, nemohl by jsi se
otočit ? Děkuji - Tvá presidentka.

Jarda: Kdopak si tak ozdobil chlebíček?

jezd do poměrně prudké-
ho kopce nebyl pro Jele-
na elementární záležitos-
tí, obzvláště když s před-
stavou, že postaví motor-
ku s Jirkou za zády „na
zadní“, se bál trochu ví-
ce přidat plyn. A tak by-
lo přes bublající motorku
slyšet Jirku jak na Jele-
na řve: „Přidej plyn, při-
dej plyn!“ a naopak Je-
lena řvoucího na Jirku:
„Nepřidám, nepřidám!“
Jinak to snad ani nemoh-
lo dopadnout. Motorka se
vrátila na základnu zpět
s jezdci, kteří si vymě-
nili pozice. Jelen přĳel
na zadním sedadle, Jir-
ka řídil. V zatáčce pod
Inou totiž potkali John
Deera (obrovský traktor)
a Jelen nechtěl riskovat,
že úzkou mezerkou, která
mu byla ponechána trak-
torem k projetí, projede.
A aby toho nebylo málo,
přĳel s pěknou popáleni-
nou - jó výfukové plyny
mají ňákou teplotu a Jele-
novo nechráněné lýtko by-
lo ideálním adeptem na
„tepelné razítko“. Naštěs-
tí byl po ruce Fenistil,

Jarda: Jirka se snažil pejska dostat do ba-
zénu, ale pes naštěstí nebyl blbej, takže
jsme ho z toho bazénu naštěstí nemuseli
lovit!

kterým jsem Jelenovi lýt-
ko vzorně ošetřil. Nevím
proč, ale Jelenovi se nějak
nelíbilo, na kterém prs-
tu (vztyčený prostřední-
ček) jsem mu Fenistil gel
pro ošetření lýtka přinesl.
Velmi veselou a hlavně
výnosnou historkou by-
la Jelenova sázka, kte-
rou tentokrát prohrál. Šlo
o rýnu, která byla po po-
sledním vichru pěkně vy-
křivená a vypadala, jako
by měla každou chvíli ně-
komu spadnout na hlavu.
Michal chtěl, abychom si
vzali žebřík a vrátili rýnu
zpět do háků. Pak někoho
napadl geniální nápad, že
vlastně ani nebude třeba
lézt na žebřík, že by se da-
la rýna navléci zpět z po-
koje, který běžně osidlují
Gregáči.
VÝKŘIK – Je tam! Ta-

Yvča: Teda fakt žrádla je na Pekařově vždycky dost. Do Pekařova teda hubnout nejezděte.

Honza by byl spokojen - buchet bylo do-
statek!

Jarda: Bacháááá Vaškůůůů! Ještě chvíli
a máš ho v ruce (toho bulteriéra). Pozor!
Mít psa "v ruce" neznamená mít ho "v hrs-
ti"!

Jarda: Páni kluci se měli čím bavit celý
víkend. Bunkr byl nakonec dobyt aniž by
byl někdo dobit!. Yvča: Opravdu jsme oce-
nili důmysl, se kterým byl bunkr realizo-
ván. Z mladých Lišajíků rostou zdatní bu-
dovatelé - "inženýr" znamená "důmyslný",
takže budoucnoust republiky je zajištěna. :
Opravdu jsme ocenili důmysl, se kterým byl
bunkr realizován. Z mladých Lišajíků ros-
tou zdatní budovatelé - "inženýr" znamená
"důmyslný", takže budoucnoust republiky
je zajištěna.

kový výkřik, doprovázený
naším aplausem, byl sly-
šen v neděli v 10.30 v jí-
delně pokaždé, když se na
obrazovce objevil sborista
Leo.
Jelen se hned jal uzaví-
rat sázky, že to nepůjde!
A šlo to! Stačilo k to-
mu použití trochu Lišaj-
ského rozumu, vyndat ok-
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Jarda: Tady jsem dal ten černý obdélník
jen proto, aby některé ženy nepřišly o iluze.
Zkrátka záchrana LEGENDY!. Jinak bylo
potřeba dát ten velkej černej obdélník jen
u fotek, na nichž Jelen leze DO VODY. To
pochopitelně proto, aby nebylo vidět jeho
"moravský žilnáč". Na fotkách udělaných
při výstupu Z VODY již nebylo co zakrývat
či zakrývat - voda byla neobyčejně studená
(a po rozvíření bahna i kalná).

no a umně použít lopatu
a hrábě. Pak už jen sta-
čilo vylicitovat konkrétní
druh kořalky, o kterou se
Jelen vsadil. Vyhrála na
celé čáře Tullamore Dew!
Na příštím srazu se tak
bude pít dobré pití.
Z poklidného odpoled-
ne nás vytrhla návštěva
dvou nenápadných civi-
listů, kteří přĳeli v ještě
nenápadnějším voze (byl
tak nenápadný, že už ani
nevím co to bylo za znač-
ku). Hned po příjezdu se

Jarda: Výletníci. Pěkný výlet v překrásný den - bez chybičky hošena: Bez chybičky byl celý víkend - i když v menší sestavě Lišajů, ale
množství komentářů (takový počet byl naposledy před 3 roky) svědčí o spokojenosti všech.

Hanča: Proběhla i zkouška zatížení "Jir-
kova Mazlíka": ). Jarda: Tady jsem měl
opravdu velký strach, jak to dopadne! Je-
len měl co dělat sám se sebou a třímet-
rákovou motorkou a ještě si za sebe ne-
chá nastoupit Jirku. Pak, když na něho
Jirka neustále křičel: "Přidej, přidej,. . .
" celou cestu jel pod otáčkama a vo-
lal: "Nepřidám, nepřidám,. . . ". Asi měl
"obamu" z toho, že by to postavil "na
zadní" Yvča: Výsledek na sebe nenechal
dlouho čekat: Jelišova spálenina na lýtku
od výfuku. Jeliš: Spáleniny se hojí zážit-
ky zůstávají tom: Není co dodat! Vynikají-
cí obuv, dokonalé oblečení a super ovlada-
telný stroj! hošena: Mám co dodat, super
ovladatelný stroj - jak pro koho?!

sháněli po Michalovi, kte-
rému se následně před-
stavili jako utajené speci-
ální přepadové komando
cizinecké policie. Zřejmě
v Penzionu hledali něja-
ké nelegální přistěhovalce.
Vtípky z naší strany jen
pršely (viz. hláška o na-
sazení brýlí a Mongolo-
vi). Michal se do úsměvu
tak trochu nutil. Proběh-
la další sázka, že nepů-
jdu tajné policisty vyfo-
tit. I když se jim to příliš
nezamlouvalo, tak nako-
nec jsem je zvěčnil - příště
je už identifikujeme.
Návštěvou na svém Bigo-
vi nás potěšil i Kuba, kte-

Jarda: A je to! Lišajská republika má kromě hymny, vlajky, ústavy, stejnokroje a dalších
potřebných atributů státnosti i svoji tabuli.

rý musel vzápětí vyzkou-
šet Jirkova Mazlíka. Hu-
morné bylo, když se jim
dlouho nedařilo Mazlíka

VVV - Výborná Velikonoční Výzdoba

nastartovat, aby poté Jir-
ka zjistil, že má vypnu-

Lišajský PRASE - Pekařovský (resp. Papí-
rový) Rezervační Automatizovaný Systém
Elektruční.
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Jarda: Janča místo nezdravých buřtů a ta-
taráčku dala přednost Michalově trefě v jí-
delníčku (všichni jásali, teda skoro). Srdíč-
ko na smetaně! Tomáš určitě zamačkává
slzu, že tam nebyl!.

tý jakýsi tajný vypínač,
který slouží jako ochrana
před nenechavci.
Nevím už kdo to zor-
ganizoval, ale najednou
jsme byli na cestě do
Pustých Žibřidovic. Výlet
se opravdu vydařil - po-
časí nám přálo. V hospo-
dě na Láteru jsme si da-
li Krušovickou jedenáct-
ku (polotmavé pivo nepří-
liš dobré chuti a teplo-
ty). Někteří zvažovali, že
si dají nějaké speciality
z jelena (byla tam nějaká
gurmánská akce).
Zatímco si děti hráli ne-
bo mlsaly poháry (Jení-
ček jezdil celou dobu se
sekačkou), ostatní se ba-
vili. Kdosi objevil na zá-
chodě atrakci - pyrami-
du ze záchodových pa-
pírů, tak bylo o zábavu
(hlavně personálu) posta-
ráno.

Jarda: Pyramida. Aztékové by měli radost.
Jeliš: Poserové taky!

Úsměvy některým ztuh-
ly na tváři až když měli
platit, protože zjistili, že
na Pekařově nechali pe-
něženku, kterou jim man-
želky nachystaly s sebou

Yvča: Někteří se do hry "bába" vrhli s temperamentem jim vlastním.

(Ať nezjišťujete, kdo to
byl tak jsem to byl já - no
a co ne?).

Jarda: Výběr jídel pestrý. Chtěli jsme si jed-
no jídlo objednat a s ním 9 talířů. Yvča:
Jelen si chtěl objednat jelena (byl tam zvě-
řinový týden).

Naštěstí byli mnozí při
penězích a tak jsem si ne-
musel útratu odpracovat
v kuchyni a mohli jsme se
vydat na zpáteční cestu.
Pěkným „prďákem“ jsme
vystoupali nahoru na ko-
pec a tam jsme narazili
na fotbalové hřiště. Doce-
la by mne zajímalo, zda
měli fotbalisté více míčů.
Při představě, že někdo
míč odkopne a on se sku-
tálí až dolů - moc by toho
asi nenahráli, ale zaběhali
by si pěkně.
Cestou kohosi napadlo, že
by se mohly válet su-
dy - děti to pochopitelně
s nadšením uvítaly. Há-

Jarda: Hádejte, co to je? Aktuální objev
Jelenovic rodinky a absolutní trhák zdra-
vé výživy = Česneček medvědí. Dá se jíst
k čemukoliv (i k dortu ?). Yvča: Chválím
svého premiéra, jak diplomaticky popsal
klon marjány. Mám skvělou vládu.

dejte koho ten bezva ná-
pad napadl? Ve skupině
byli i tací, kteří v závěru
vzali manželku za krk. Asi
budete marně přemýšlet,
kdo by to jen mohl být!
Objevila se tam i myšlen-
ka, která tento počin dá-
vala do souvislosti s his-
torkou, jak Pavel s Míšou
kdysi poprvé přĳeli na Pe-
kařov.
Závěr odpoledne po pří-
chodu z výletu patřil fo-
cení Jelenova autobusu
a Jirkova Mazlíka. Jelen
totiž plánoval velkou re-
klamní kampaň pro zvi-
ditelnění své nové firmy
Autodoprava autodo-
leva Jelen, takže potře-
boval propagační materi-
ály.
Před večeří jsme ještě
stačili slavnostně odha-
lit ceduli Lišajské repub-
liky. Odhalení předcházel

Jarda: Jaká je to kráááása. . . hošena: Abychom byli opravdoví občané své Lišajské repub-
liky, nám snad chybí už jen ty občanky. Jarda: Cedule Lišajské republiky a Lišajská vlajka
v záři zapadajícího slunce. Yvča: Naše pýcha

Jarda: Peťka se fakt bavila! Jelen už méně.
Yvča: Že by měl náš "Úžasňák" taky něja-
kou chybu? Kdo jiný by je jí tak srdečně
zasmál????.

Jarda: Teď nevím, jestli ten jazyk vyplazuje
na mne, nebo na svůj odraz v "zrcadle".

Jarda: K vlajce hleď!.
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Yvča: Krmení jehňátek byl jeden z nejkrás-
nějších velikonočních zážitků, alespoň pro
mne. byli nádherné, hloupoučké a hladové.

kám, druhá seděla v jí-
delně a vášnivě se věno-
vala karbanu. Proslýchá
se, že prý trošku karba-
nu v dámské společnosti
patří k bontonu. Zejmé-
na, když paní prezidentka
vyhrává stylem, že mladší
ročníky nemilosrdně drtí!
Všichni netrpělivě očeká-
vali ráno - před muži byl
těžký den, před ženami
vidina toho, že nebudou
chlapy vidět celý den.
Díky malému osazenstvu
dopadl ranní úvod sqěle.
Za zmínku stojí snad jen
netradiční „tangová pent-
lička“, kterou dostal Dan
hned po ránu uvázánu
na svůj pracovní nástroj.
Taky panáků bylo opro-
ti jiným letům pouze asi
polovina, takže jsme po
snídani opouštěli penzion
ještě docela střízliví, což
se o předchozích ročnících
rozhodně nedalo tvrdit.
Brzy jsme ale svoji hla-
dinku dohnali! Dlouhodo-
bější zastávka u Ivy a Jir-
ky, kde je pro nás kaž-
doročně připravena širo-
ká paleta alkoholických
nápojů (v čele s Beefe-
aterem) a jídla udělala
své. Zábava u Jirky byla
opravdu výborná - napa-
dají mne snad jen dvě his-
torky: „Kterak Dan hle-
dal svoji tangopentličku
pod skříní a naštěstí ji
našla babička“ a „Kterak
Vašek učil jednoho Jir-
kova kamaráda plést po-
mlázkový prut“.
Po odchodu od Jirky jsme
se zastavili ještě v used-
losti pod Inou, kde se
nám dostalo přátelského

Jarda: Ring volný. Bacha na ni! V rukavici
se skrývá kilová podkova!

přivítání a mnoha paná-
ků u velmi pohostinných
lidiček (majitelé oveček),
kteří jsou na Pekařově no-
váčky. Jelen jim za od-
měnu za jejich pohostin-
nost zkontroloval dno je-
jich rybníčka, když dostal
za úkol zjistit, co se stalo
s Amury, které tam před
časem nasadili. Nakonec
prý ale udělal více škody
jak užitku, protože jednak
zakalil zabahněný rybní-
ček tak, že prý dodnes
se rozvířené bahno neu-
sadilo a druhak prý zni-
čil žabí kolonii, která se
v rybníčku chystala usa-
dit a vyvést své mladé
pulce. Kromě pozdvižení,
které vzbudil Jelen svým
Moravským žilnáčem sto-
jí za zmínku asi jen etuda
„Kterak si Jelen od Da-
na půjčil jeho mikinu (by-
la vůbec Danova?) aby
ze sebe setřel bahno, kte-
ré majitelům zcizil z je-
jich rybníčka“ a histor-

Paní prezidentka je touto hrou uchvácena!

Jarda: Právě předvádím fázi KUKLY peka-
řovského Lišaje hošena: aneb ochrana před
kouřem. Lele: a my stále čekáme až se vy-
líhne. Yvča: Ty i kdyby sis dal na hlavu hov-
no, budeš vypadat úpchvatně, natož "čer-
vený prezervativ" na celé tělo.

ka o tom, jak Michal po-
slal manželský pár ve žlu-
tém autě zkratkou smě-
rem vzhůru, aby se za
15 minut vraceli zpět, že
v lese je cesta ještě plná
sněhu, takže se nedá pro-
jet.

Jarda: Na Jeníčkovi je vidět, že některé
práce doma dělá pravidelně. Yvča: A s ra-
dostí.

Závěr našeho velikonoč-
ního snažení patřil ná-

vštěvě penzionu „U dvou
bulteriérů“, kde si necha-
la část výpravy rozkousat
své pracně pletené pruty
od dvou milých a veskr-
ze přítulných pejsků. Na
některých z nás bylo vi-
dět, že mají pejsky rá-
di. Obzvlášť Vašek a Jir-
ka se pěkně s pejsky vy-
blbnuli. Jirka se pokoušel
i o drezůru, když se sna-
žil jednoho z pejsků nalá-
kat do Michalova bazénu -
neuspěl. Nadšená majitel-
ka pejsků si nakonec pro
své svěřence musela do-
jít a v náručí si je od-
nést - tak byli po nama-
havém výcviku zmoženi,
že nezvládali odejít „po
svých“.
Po návratu na základnu
jsme při čekání na stra-
vu sledovali v telce ve-

Jarda: Hádejte do si Dan hned ráno "vy-
koledoval"?. hošena: Ale co pak, když to
omylem zapadne tam, kam nemá? Nech-
te si povykládat veselou historku. Jarda:
Dan přemýšlel, zda má nechat tahle tanga,
která náhodnou při šmekustrování zapadla
pod skříňku, bez povšimnutí, nebo je na-
jít, aby Michalův soused Jirka neměl doma
po čase velký problém vysvětlovat, jak se
vzaly červené "gaťky" v obýváku pod skří-
ní. Nakonec dal přednost trapasu a mužské
solidaritě. Kalhotky briskně zpod skříně vy-
táhla babička.

Jarda: Řidič Jéňa se svým závozníkem.
Yvča: Jeliš obdivuhodně krotil "svoje ner-
vy", když nechal několik hodin sedět Jé-
ňu za strojem (podložil jen kola kame-
ny)a mydlit do všech hýblat, knoflíků, kli-
ček a páček svého synka. Ten se mu jistě
odvděčí v budoucnu jako záchranný šofér
z večírků a akcí.
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Yvča: Nepřestanu velebit ministra zdravot-
nictví, že k nám dovlekl pandemii jménem
"kjub". Moc jsme si to užili.

likonoční koncert, jehož
„hlavním protagonistou“
byl Leo - první pán Lišaj-
ské republiky (nebo jak
se to řekne, když manžel-
ka prezitenta je první dá-
ma?).
Prosluněné odpoledne by-
lo věnováno volné zábavě
- Kjubisti kjubovali, kluci
dokončovali stavbu bun-
kru, unavení odpočívali,
zmožení šli spát aby vstali
až druhého dne ráno (Va-
šek dostal diplom za to,
že délka jeho spánku pře-
konala rekord i ve zvířecí
říši). Dan na tom byl si-
ce o něco lépe, ale i tak
ho o druhé místo v délce
spánku nikdo nemohl při-
pravit.
Lele zorganizovala bitvu
mezi chlapci a dívkami
o dobytí vlajky umístěné
ve vlastnoručně zhotove-
ném bunkru. Bojoval pro-
ti sobě tým chlapců - Čer-
ní škorpioni a tým děvčat
- Pretty girls. Boj dopa-
dl tak jak se dalo čekat -
chlapci si dodnes myslí, že
zvítězili oni, zatímco dív-
ky si myslí pravý opak.
Obdivuhodná byla zejmé-
na taktika dívek, která
byla před zahájením bo-
je vštěpena dívkám jejich
náčelnicí - Leuškou. Dív-
ky zhotovily jednu vlajku
falešnou - ta se chlapcům
podařila získat. Chlap-
ci zhotovili svoji vlaj-

ku z papírů kalendáře
s Kikinami. Pečlivý vý-
běr správného papíru zre-
alizoval Tomík, který při
výběru papíru hodnotil
příslušnou Kikinu podle
přísných měřítek.

Jarda: Právě vylezl z pelíšku. Ale vypadá,
jako by tam právě chtěl zalézt.

Večer se opět opékalo.
Za zmínku stojí speciální
způsob opékání topinek,
který nás naučila Bára.
Tatarák jen mizel a všich-
ni jsme mysleli na Je-
lena, který se neuváženě
odpoledne odebral zdřím-
nout si. Peťka, která ja-
ko obvykle měla po ru-
ce chůvičku, prostřednic-
tvím které sledovala, zda
Jeníček spinká najednou
strnula a přiložila si ji
k uchu. Z chůvičky se
totiž ozývaly neidentifiko-
vatelné zvuky. Po chví-
li dohadování jsme zjisti-
li, že Jelen se právě pro-
budil a začal konat ran-
ní hygienu - čistil si zuby.
Peťka nevěřícně šla na-
kouknout do okna. Když
se vracela, suše podotkla:
„On ten tatarák snad cí-
til i přes to okno!“ Za
chvíli Jelen dorazil - mír-
ně rozespalý, zato s o to
větší chutí k jídlu. Bě-
hem chvíle tatarák zmizel
v propadlišti dějin, neboť
všichni, kdo dosud váha-
li, váhat přestali, proto-
že by se jim mohlo váhá-
ní trochu nevyplatit. To-
ho večera zorganizovala

zpěvuchtivé Lišaje ke zpě-
vu mnohohlasého kánonu.
Čtyři skupiny se posta-
vili do rohu hřiště a za-
zpívaly tábornický kánon-
song Červená se line zá-
ře. Když doba pokročila
a všichni začali odcházet
na kutě, prospaný Jelen
začal vzpouzet, že se mu
ještě nechce spát. Dan mu
doporučil, aby se zastavil
za Vaškem, že ten si taky
bude celou noc číst, když
celý den spal. Bohužel se
pletl - Vašek vydržel spát
celou noc!
Jako velmi pozitivní je
možno hodnotit to, že se
do aktivní tvorby progra-
mu tentokrát zapojili i dě-
ti. Kluci např. naplánova-
li turnaj ve fotbale. Do-
konce si na nástěnku da-
li upoutávku s rozlosová-
ním. Termín zahájení tur-
naje byl tristní - 6:35 hod!
Hošena coby vrchní ga-
rant si pochopitelně na
tuto dobu natočila budí-
ka. Může ovšem dosvěd-
čit pouze to, že v ho-
dinu konání, kterou sta-
novily děti, měli všichni
půlnoc. Proto se znovu
odebrala ke spánku. Zá-
bavou, ale hlavně testem
trpělivosti dětí bylo hle-
dání míst, kam schoval
velikonoční zajíček Lišaj-
čatům velikonoční nadíl-
ku. Z programu poslední-
ho dne lze vypíchnout ob-
zvláště open-air keyboar-
dový koncert paní prezi-
dentky, který měl i zahra-
niční posluchače. S lahvá-
čem v ruce si hrané son-
gy broukali dva Slováci,
kteří náhodou jeli kolem.
Po obědě už všichni za-
čali balit. Leuška s Ivou
naformulovaly texty di-
plomů, které byly násled-
ně předány. Největší ra-
dost z diplomu měl asi
Vašek, který už byl zase
(po téměř dvacetihodino-
vém spánku) fit.

A APARTHEID –
ani jakákoliv xe-
nofobie nemá

mezi Lišaji místo. Krás-
nou ukázkou pozitivní
diskriminace bylo, když
Šikulovic přivezli veliko-
noční pomlázkové berán-
ky. Jediným bílým berán-
kem byl čestný zástupce
bílého plemene Merino,
ostatní beránci byli, jak
jinak než „tmavě zelení“.
AMUŘI – ztratili se ze za-
bláceného rybníčka. Kam
se asi poděli, ti Čer-
chmanti?

B BEEFEATER –
Nezbytná propri-
eta při pomlázce

u Ivy a Jirky. Jelen se
na něj těší už půl roku
předem. Nutno přede-
slat, že se kvůli niko-
mu jinému nekupuje.
BANKOMAT – histo-
rická chvíle - na Peka-
řov dorazil bankomat.
Čtyři chlapi měli co dě-
lat, aby ho přestěhovali.
BAZÉN – došlo také
na odzimování bazénu
- bylo potřeba vyházet
všechny petflašky atd.
Jelen usoudil, že na tak
krátkou práci je zby-
tečné oblékat plavky.
BERÁNEK – jeden bílej
a mnoho černých. Teda
pardón, jeden světle zele-
nej a zbytek tmavě zelení.
BRÝLE – Yvča: Jed-
ny brýle dioptrické, dru-
hé sluneční - a ty třetí
"růžového mámení" už ne-
byly potřeba, protože ce-
lé velikonoce byly růžo-
vé mámení pohody a po-
klidu. BUCHTY – by-
lo jich opravdu dostatek
a chutnaly vskutku hóó-

Jarda: Janča s Jájou.
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Yvča: Nácvik čtyřhlasého kánonu nebyl
jednoduchý.

ódně moc.

Na obrázku není „Andula“ (tj. pomůcka na
nácvik dýchání z úst do úst) - jde o Janu,
která právě má tzv. „polední klid“.

BUNKR – Kluci si vydr-
želi celý víkend hrát sa-
mi. Dokonce přibrali do
hry i holky. Trochu pro-
blém byl ten bunkr násle-
dující týden rozebrat - by-
lo v něm i dost hřebíků.
BULTERIÉŘI – roztomi-
lá dvojice pejsků, kteří si
rádi hrají. Nejradši s po-
mlázkama, který rozcupa-
jí nadranc. Bacha na ruce!
Nejsou však žádní blbci.
Jirka je dlouho lákal (jako
vodník) na pentličky do
bazénu, ale nakonec tam
neskočili. Zábavné kroce-
ní psů trhačů pomlázek

C CEDULE – ce-
dule Lišajské re-
publiky (VePřek

Nepřek) byla slavnostně
odhalena samotnou paní
prezidentkou, která si pro
tuto příležitost připravila
významný projev. Cedule
vytyčuje orientační hra-
nice Lišajské republiky.
Už jsme oznámili maji-
telům pekařovských chat,
že parlament Lišajské re-
publiky se hodlá v nej-

Jarda: Váš telefonní operátor Vám blaho-
přeje k vašemu dítěti - jen tak dále!

bližší době zabývat zru-
šením vízové povinnosti
pro občany České repub-
liky. Do té doby ale bu-
dou muset občané ČR žá-
dat o vstupní a přejez-
dová víza. Víza se vydá-
vají na všech zastupitel-
stvech Lišajské republiky.
Lišajská republika má ve
všech státech svá zastu-
pitelstva s výjimkou Ku-
by a Džibuti. Vízový po-
platek činí 300,- LšK.
CIZINECKÁ POLICIE –
nevítána a bez víza za-
vítala na území Lišajské
republiky. Naštěstí nedo-
šlo k žádnému diploma-
tickému incidentu a poté,
co jsme si policisty vyfo-
tili a oni vyslechli Micha-
la, tak se sbalili a odcvála-
li k Neumětelům. Cizinec-
ká policie bere jako samo-
statnou republiku a okolí
jako cizinu.

Jarda: Jelen krotí bulteriéra - Nerovný boj.

Č ČESNEČEK –
medvědí česnek
byl tentokrát

všude dokola. Zdrojem
byli Jeleni, kteří se po-
kusili vnést do lišajské-
ho jídelníčku trochu zdra-
ví a hlavně chlorofylu.
ČICH – fakt už si nevy-
bavím, proč jsem sem to-
hleto heslo dával! Snad
si někdo vzpomene!
ČUČA – nezapomenutel-
ná Danova hláška u ohně:
„Teda, já pičím jak čuča!“

Jarda: Tataráček! Vašek o něj, jak jinak,
přišel!.

D DÁVKOVÁNÍ –
dotaz na správ-
né dávkování

paní prezidentky: „Bo-
be, jaké máš dávkování,
když se Viktorka během
dne pořád tak krásně na
všechny kolem usmívá?“
DISKRIMINACE – když
už, tak jedině pozitivní
viz. převaha „tmavě zele-
ných beránků“ nad jed-
ním „světle zeleným“
DIPLOMY – Leuška
opět nezklamala - je-
den hezčí než druhý.
DVOJPIČNÍK – cizí ozna-
čení kosočtverce (s vy-
značenou úhlopříčkou
e. To je ta delší!).
DEW – Tullamore - Příš-
tě se bude rozlévat Tulla-
more Dew, co jsem vyhrál
v sázce s Jelenem.

F FENISTIL – gel
dobře posloužil.
Jelen, který chtěl

mermomocí vyzkoušet

Jarda: Dívčí trio "Inkognito" se svojí chore-
ografií. Yvča: Secvičná dopadla náramně -
všimněte si největších Lišajských tanečních
talentů.

Jirkova choppera si má-
lem propálil své zánov-
ní kožené motorkářské
kalhoty. Naštěstí se po-
dařilo spáleninu velikosti
dlaně fenistilem neutra-
lizovat. Na Jelenových
„kalhotech“ ale zůsta-
ne jizva asi nadosmrti.
Fakt nevím proč se všich-
ni smáli, když zjistili, že
jsem přinesl fenistil gel
pro namazání Jelenova
popáleného lýtka na pro-
středníčku své pravé ruky.
Jelen si chrochtal, že mu
to ještě nikdo tak dobře
a jemňoučce nenamazal.

G GAŤKY – tanga,
které „někdo“
Danovi připev-

nil na pomlázku, skončili
shodou okolností u Mi-
chalova souseda Jirky
pod skříní. Co teď? Dan
v tom nemohl Jirku ne-
chat a proto vyšel s bar-
vou ven. Gaťky naštěstí
našla babička. Ivě jsme
vše srozumitelně vysvětli-
li.

H HRA – na BA-
BU. Lišajové vě-
děli, jak si zpes-

třit cestu do Pustých Ži-
břidovic. Někteří Lišajo-
vé tvrdili, že tak rychle
své protějšky běhat ješ-
tě neviděli. Řada Lišajů
předvedla, že tuto doved-
nost, ač mnoho neužíva-
jí, tak dobře ovládají.
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Jarda: Hele, LEO! Bylo ho sice vidět jen
občas a jen trošičku, ale naší pozornosti
neunikl!

HOŘČICE – Leuška ne-
šetřila hořčicí. A to ještě
nikdo netuší, že při příš-
tím sletu se stane hoř-
čice evergreenem. Začí-
nají platit tzv. ustálená
spojení: Jelen - Legen-
da, Tomáš - hořčice.
HŘIŠTĚ – na kopci. Před-
stavte si, že se vyhrabe-
te do příkrého kopce a na
rovině na kopci se před
vámi objeví hřiště s vel-
kými kovovými branka-
mi. Zajímalo by mne, kdo
jim chodí pro balóny!
HYMNA – v karaoke ver-
zi zazněla při slavnostním
odhalování cedule Lišaj-
ské republiky. Lucka v roli
pointru se osvědčila, příš-
tě zase.

Ch CHOOPER –
Jirkův maz-
líček. Jele-

nův jen do té doby, než
si o výfuk spálil lýtko.
CHRUP – Jak si správně
čistit chrup? To bylo téma
rozhlasové reportáže pe-
kařovského rádia Chůvič-
ka 2. Petra, která chůvič-
ku při večerním opékání
buřtů neustále bedliv sle-
dovala náhle zmlkla a za-
poslouchala se do zvuků,
které se z chůvičky linuly.
Co to je? Všichni se za-
poslouchali, aby vzápětí
zjistili, že Jelen v přímém
přenosu předvádí buřtu-
jícím Lišajům správnou
techniku čištění chrupu.

Protože se to ovšem Pe-
ťulce nakonec fakt ně-
jak nezdálo, šla nahléd-
nout do okna jejich po-
koje (viz. heslo „šmíro-
vání“). Nepravděpodobná
teorie se potvrdila! Jelen
si zřejmě popletl buď svě-
tové strany nebo časová
pásma. Každopádně jsme
se (a Peťka nejvíc) po je-
ho příchodu u ohně pěkně
zasmáli.

Jarda: Bára předvedla vynález své babičky
- hned se ujal.

J JEHŇÁTKA – roz-
milé ovečky slouži-
ly jako zdroj zába-

vy pro děti i dospělé.
JENÍČEK – šofér Jení-

ček a jeho závozník Šimo-
nek (Otík) strávili v kabi-
ně Jelišovic autobusu.

Jarda: "Karaoke" hymna má něco do sebe.

K KALHOTKY –
Krutě si moh-
la náhoda po-

hrát s Michalovým sou-
sedem Jirkou. Naštěs-
tí čestné prohlášení Da-
na odvrátilo skutečnou
rodinnou katastrofu.
KARAOKE – není nad
to, když se může hymna
zpívat a přitom koukat na
text.
KIKINY – Tomík tak
dlouho hledal, z čeho by

Jarda: Hádejte kdo přišel na to "Válet su-
dy"? Yvča: To fakt neuhodnu.

se dala udělat vlajka škor-
piónů. KJUB – pro vel-
ký zájem pořídíl Michal
jednu kjubovou sadu do
eráru. Ženský podle jejich
slov prý „drtily mužský“.
Bob se pokusil zavést ofi-
ciální pravidla, ale jeho
snaha selhala hra, proto-
že trvala moc dlouho. Při
kjubu se užĳe dost legra-
ce. Inka se moc divila,
že se její spoluhráči ra-
dují. Zjistila, že odhoze-
ný kolík si svůj cíl na-
šel a vůbec přitom nedbal
na to, že ho Inka vůbec
při práci nepozoruje (spíš
se od něj přímo odvra-
cela). KLUBOVNA – ze-
la prázdnotou. Začala let-
ní sezóna, takže klubovna
osiřela a zpívalo se u ohně.

hošena: Tak která, holky: Hody, hody,
doprovody. . .
KOJENÍ – jehňátka byla
odkázána na lahvovou pé-
či zájemců o „ruční krme-
ní“. KOLÍKY – opékacích
kolíků není na Pekařo-
vě nikdy dost. Naneštěs-
tí moc rychle rezaví.
KRAJNÍ A POSLEDNÍ –
ani nechtějte slyšet, jak
oslovovali poslední „hra-
nolek“ v kubbu Lišajové –
muži, když se jim několik
her ho nepodařilo shodit
KRIZE – hláška: „teď
už hůře nebude, když jste
přišli!“ Jen už si nevzpo-
mínám, kdo to řekl.
KRMENÍ – viz. koje-
ní. KROTITEL – niko-

Yvča: Před pařákem mám vždy dobrou ná-
ladu.

Jarda: A kdopak se nám to vyspinkal? Ale
nenechte se mýlit, Vašek se jen šel v 18:00
podívat co bylo na oběd aby pak šel znovu
zalehnout. Abych nezapoměl, ještě si přišel
kolem 21 hod. k táboráku pro své chlapeč-
ky, aby se mu líp usínalo

liv duchů, ale Bulterié-
rů. KRUŠOVICE – 11ti
stupňové pivo polotma-
vé. Podle Jelena i dalších
účastníků výletu nepříliš
dobré chuti a teploty.
KUKLA – podařilo se
nám objevit kuklu Peka-
řovského Lišaje.

Yvča: Tak to je důstojná reprezentace krá-
sy "Lišajské republiky".

L LEO – Na Lea,
coby člena pěvěc-
kého sboru, kte-

rý vystupoval v televiz-
ním velikonočním koncer-
tu, čekala v jídelně u tel-
ky velká skupina Liša-
jů, aby jej aspoň očkem
zahlédli. Podařilo se!
LEUŠKA – viz. variace na
téma poloplastický vtip
LOMEŇÁK – Jelenova
šipka do rybníka Blaťá-
ku. Amuři tam naštěstí



9

v té době nebyli! I když
na druhé straně - pod-
le té fotky, na níž vylézá
z vody. LYŽE – bohužel
chyběl Tom, takže chybě-
ly i lyže jako velikonoční
bicí „náčiní“

Brýle - model Victoria Beckham.

M MATKY – ná-
hradní krmič-
ky oveček

MEXICO – viz. tequilla
MIKINA – netradiční po-
užití mikiny jako výbor-
né a dobře savé osušky.
MLÉKO – tentokrát by-

lo možné na Pekařově za-
hlédnout kromě alkoho-
lických drinků i mléko.
Tato tekutika ovšem ne-
byla určena pro Lišaje,
ale ovečkám, které se sta-
ly veselým zpestřením Pe-
kařovského pobytu. Lišaj-
ky byly pověřeny v nepří-
tomnosti majitelů ovečky
oficiálně přikrmovat.

hošena: Záchrana paní ministryně.

MOJITO – jak se skloňu-
je mojito? No přece
momněto, mojíto, mo-
muto. A dále mojáto,
motyto, moonto, moo-
nato, moonoto, atd.
MŇAMKA – na Pe-
kařově je všude ko-
lem spousta dobrot.
MONGOL – Při přícho-
du cizinecké policie jsme
se všichni snažili nasa-
dit nějaké tmavé brý-
le, aby příslušníci nezjis-
tili, zda náhodou není
mezi námi nějaký Mon-
gol, kterého nemá Mi-

chal zaneseného do své
podrobně vedené eviden-
ce (zahraničních) hostů.
MOTORKA – viz. choo-
per alias čopr. Jelen se
chtěl projet na Jirkově
chopperu. Nevím, zda
mu připadalo, že je pří-
liš snadné se rozjet só-
lo s téměř třímetrákovou
motorkou do kopce, ne-
bo chtěl aby ho Jirka
obdivoval už v průběhu
jízdy. Každopádně požá-
dal Jirku, aby se posadil
za něj. Jirka pochopitelně
ani na okamžik nezaváhal
a hupsnul na zadní seda-
dlo. Nevím zda mi to, ja-
kožto nezaujatému pozo-
rovateli, jen tak připada-
lo, ale vypadalo to, že se
Jelenovi začinají při před-
stavě rozjezdu do kopce
s půltunou mezi stehny
mírně kudrnatit nožičky.
Nakonec to, kromě popá-
leniny od výfuku velikos-
ti Jirkovy dlaně, dopadlo
dobře. Jirka i Jelen byli
při příjezdu oba ochraptě-
lí, neboť Jirka celou cestu
řval na Jelena: „Přidej!“
a Jelen mu celou cestu
odeřvával: „Nepřidám!“.
Výměna pokřiků probíha-
la z toho důvodu, že Je-
len, který se zřejmě bál, že
postaví choppera i s Jir-
kou za sebou na „zadní“
jel celou dobu pod otáč-
kama, což se Jirkovi evi-
dentně nelíbilo. V zatáčce
musel nakonec ale stejně
za řídítka sednout Jirka,
protože se v ní potkali
s Jelenovým mladším ale
větším bráchou Johnem
(John Deer tj. traktor).
Teď nevím, zda to byl Jir-
ka nebo Jelen, kdo nechtěl
průjezd kolem Big Johna
riskovat.

N NÁSTĚNKA –
s popisem veli-
konočních tra-

dic sloužila jako cen-
ný zdroj informací. Teď
už vím, jak se slaví
velikonoce v Rusku.

Motorkář Jeníček

NAHÁČ – velkým
překvapením bylo, že
jsme při pomlázce na-
razili na místní Pe-
kařovské naturisty.
NOVÁČCI – mezi Lišaji se
neustále objevují nováčci.
Tentokrát jsou nováčky
Jana a Mirek. Chvíli jim
trvalo, než se rozkoukali,

Jarda: Jelenův "lomeňák". Sice mu pak chvíli trvalo, než se vyhrabal z bahna, ale sranda
to byla převeliká. Notabene: Z fotky je evidentně vidět, že se byl Jelen už předtím jednou
ve vodě! Proč? Hádejte!

ale zatím to vypadá, že se
stanou stálými členy.

O OPÉKÁNÍ – Mi-
chal před zimou
uklidil opékací

kolíky, prý „aby přes zi-
mu nezrezly“. Nakonec
se mu je podařilo najít.
Kde byly? Na trávníku
nad ohništěm, pochopi-
telně rezavé jako liška.
OPEN-AIR – koncert
pod širým nebem. Je-
an Michel Jarre hadra.
OSUŠKA – Danova miki-
na dobře posloužila Jele-
novi k tomu, aby se jí „vy-

Yvča: Prostě nádhera.

Jarda: Chcete mne? Béééééééé. Já mám
hlad! Flaška s něčím ostřejším by nebyla?

třel“ pěkně dosuchoučka.
OVEČKY – včetně jeh-
ňátek sloužily jako zdroj
potěšení a zábavy. Ně-
kolikrát denně vyrážela
mládež i dospělci krmit
z láhve jehňátka. Byla to
jediněčná zábava.

Yvča: I nejmenší Lišajíček už zná hymnu.
Poděkování mamince, že ji s ním zpívá.
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Jarda: Obklíčili jsme smrček. Za zmínku
stojí fakt, že my jsme už byli na další "šta-
ci" a Vašek byl pořád u smrčku! Co tam
jen asi hledal? Hošena: A my při škrabání
brambor s výhledem (v dálce) na smrček
jsme se bavily - včetně Inky.

P PENĚŽENKA –
zapomenutá. Na-
štěstí ne všichni

chodí do restaurace bez
peněz, takže mohli spo-
lulišajům zapůjčit men-
ší obolus na pivo (viz.
Krušovice 11 stupňů)
PINGPONG – bezvětr-
né počasí se využilo k to-
mu, aby si zájemci zahráli
i pingpong. Všichni hráli
s nadšením. Konečně na-
šel pingpongový stůl do-
vezený z Brna uplatnění.
POHÁRY – cestou do
Pustých Žibřidovic do ta-
mější restaurace se všich-
ni Lišajíčkové těšili na
slíbené nanuky. Zklámá-
ní, že nanuky neprodávali
ale rychle zmizelo, když
před nimi přistály čučavé
a chutné ovocné poháry.

hošena: V grimasech Leuška bezkonku-
renčně vede - chce to diplom!.

POLICIE – tajné dvou-
členné komando cizinec-
ké policie spřátelené Čes-
ké republiky zavítalo na
Pekařov projednat s mi-
nistrem vnitra vzájemnou
spolupráci v rámci In-
terpolušaje. Jejich snaha

Yvča: Pipi punčochatá a část jejího týmu.

o utajení byla sice pocho-
pitelná, ale i tak se je po-
dařilo i přes jejich protes-
ty vyfotit. POMLÁZKA
– tentokrát chyběl „vý-
prask lyží“ od Tomáše. Ji-
nak bylo pletených prutů
něurekom. Vašek, kterého
Bob večer naučil plést po-
mlázku se marně pokou-
šel vysvětlit postup jed-
nomu obdivovateli, které-
ho jsme potkali u Jirky.
PONOŽKY – od bláta!
Teda děvčata, kudy jste
se to brodila?

Jarda: Zábavná šou pekařovského Rádia
Chůvička2 právě začíná! Všichni se náram-
ně bavili Jelenovou rozhlasovou reklamou
na zubní pastu Lišajdyn

PRASE – Lišajský PRA-
SE tj. Pekařovský (resp.
Papírový) Rezervační
Automatizovaný Sys-
tém Elektruční. Systém
byl vyvinut Akademií
vět za účelem rezerva-
ce pokoje na příští ak-
ce. Motto PRASEte: Za-
rezervujte se už dnes,

Jarda: Na zdraví! Ještě dám pár panáků
a pak se půjdu dva dny prospat. Viz. di-
plom za délku spánku (Vaška ale nešlo pře-
konat!)

Yvča: Kjub nás všchny dostal.

budete mít zítra klid-
ný spánek, jistý pokou
a jistou stolici (lavici).
PRAVIDLA – Bob se
marně snažil zavést ofi-
ciální pravidla „kjubu“.
Po téměř 2 hodinách
však nebylo vítěze, hrá-
či nebyli schopni hru do-
hrát. Příště zase postaru!
PROSTATA – prosta-
tik Vašek? PŘIHOŘÍVÁ
– hoří! Takovouto ná-
povědu potřebovali malí
Lišajíčkové, aby v oko-
lí chaty našli velikonoční
nadílku se svým jménem.
PŘÍJEZD – při příjez-

Jarda: Hody hody doprovody.

Jarda: Vyšmekustrovali jsme každého na
koho jsme narazili resp. kdo narazil do nás.
Zpočátku jsme měli velkou obavu, aby nás
řidič se svou spolucestující "vyfaxovali"!.

du čeká všechny dob-
ře vychlazené pivo. Ně-
kteří jej „smrknou“
dříve než zaparkují.
PŮLPIČNÍK – architek-
tonický termínus tech-
nicus pro trojúhelník.
PYRAMIDA – z toalet-
ního papíru? Co je to za

Yvča: Pan inženýr už se připravil na veli-
konoční hosty dokonale. Myslím, že i Jeliš
byl spokojen.
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Jarda: MŇAMKA. . . lele: Vy vůbec neví-
te, jaká muka předcházela tomu, než jsem
si ho konečně mohla dát.

Jarda: Pingpong konečně dostal "zelenou".
Zapojily se všechny "generace" i váhové
kategorie všech pohlaví. Hanča: Luci, to
se losovalo? Ty jsi Janče vyfoukla Jelena?

Yvča: Tak takhle to dopadá po "krmení
jehňátek".

blbost?

Q QĚTINOVÝ –
palouček. Lišaj-
ské BBC neodo-

lalo krásnému bílému pa-
loučku, a tak někteří rádi
zapózovali a cenili své zu-
by se do objektivu.

Hanča: To je pokračování z MDŽ jo?

Hanča: Jéééé kdopak si na Pekařov přivezl
i své domácí mazlíčky?

Je libo pohár? Obzvlášť Marťovi moc chut-
nal!

Yvča: Pekařovská marjána - množství bez
omezení.

hošena: "Tak si zopakujme básničku a mů-
žeme vyrazit!"

Jarda: Nový přírůstek do Lišajského spole-
čenství: Mirek a Jana. Tady se zrovna Mi-
rek snaží zavádět jakési nepřĳatelné prak-
tiky. Zdá se, že Mirek potřebuje Pekařov
jako sůl (to byl fór). hošena: O něco po-
dobného se pokoušel před několika lety Pa-
vel K. v kuchyni Yvča: Je to hezká ukázka
"na koníčka si vyskočím", ale obávám se,
že se na Pekařově neujme! Ale vypadá to
moc hezky!

Jarda: Jelenova reklama na jeho "Přepravní firmu". Motto firmy: "V našich vozidlech vás
žízeň trápit nebude!". Jeliš: Firma se jmenuje "AUTODOPRAVA AUTODOLEVA Jelen".

hošena: Někteří potřebují zimní bundy
i v letním období - u stěny bylo opravdu
nejtepleji.

R REKLAMA – roz-
hlasová reklama
na zubní pastu

Jarda: Jirku to taky bavilo ovšem s tím roz-
dílem, že Jirka má doma rotvajlera většího
"než je sám".

Yvča: Slunečné pondělní dopoledne, poho-
dička a k tomu Pan Ježek. Užila jsem si to
a bylo i publikum ze zahraničí. Jarda: Paní
prezidentka zahájila svůj dopolední OPEN-
AIR koncert.

v podání Jeliše. U ohně
s napětím poslouchalo
chůvičku aspoň 10 lidí.

RING – Ne, nebojte se!
Na Pekařov nezavítala
i mistryně světa v kic-

Jarda: Lišajský VePřek? No přece Lišajský
Velikonoční překvapení! (pochopitelně ne-
překonatelné).

Jarda: No von si ten Vašek nedá pokoj,
dokud se mu ten pes nezahryzne do jeho
moravského žilnáče!
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Jarda: Nádobu by bylo třeba o něco větší.
Jirka říkal, že doma jednou dělal do kýble
od malířské barvy (Polar nebo co).

kboxu - to jen Lenka
předvádí, jak se správně
jedná „v rukavičkách“.
ROZHLAS – rozhlasová
stanice Chůvička2 přená-
šela přímý přenos z Jele-
nova čištění chrupu. Peť-
ka (nechápavě se tváříc
a držíc chůvičku u ucha):
„Táta si čistí chrup!“

tom: On má bazén, milionář, a mi sa tu
musíme kůpat v takových sračkách!

RYBNÍČEK – zlákal Je-
lena, který v okamžiku,
kdy jsme procházeli ko-
lem něj, ze sebe shodil
veškeré svršky a skočil do
vody. Na fotkách je vi-
dět, že si vody a bah-
na užil dost. Ještěže mu
Dan „půjčil“ na utření
(bahna) svoji mikinu.
RÝNA – nahození rý-
ny na čelní straně Pen-
zionu lopatou z okénka
pokoje Gregáčů patřilo
k majstrštychům Lišaje
Jardy. Jelena to stálo pro-
hranou sázku (že to prý
nepůjde udělat) a tak
příště budeme pít moji
oblíbenou značku kořal-
ky: Tullamore Dew.

Yvča: Tak těď nevím, jestli je to reklama na
šálu, buchtu či dobrou náladu. Ale všeho
bylo přehršel

Jarda: Kjubisti se radovali ať vyhrávali ne-
bo prohrávali!

Ř ŘÍZEK – Ten-
tokrát řízek byl
a všichni, kdo ho

neměli mohou jen lito-
vat. Podle posledních ne-
oficiálních informací prý
opravdu nehrozí, že by
se tato výjimečná udá-
lost mohla v nejbližší do-
bě opakovat.

Jarda: By mne zajímalo, jestli někdo pozná
co to je? Ti kdo byli o Velikonocích na sra-
zu možná po chvíli přemýšlení ANO. Pro
ostatní malá nápověda: Je to k jídlu a na
Pekařově to ještě nikdy nebylo!

S SKLO – taky si
už nevzpomenu
proč jsem si po-

značil heslo sklo! Smůla!
SKŘÍTEK – při výle-
tě jsme na paloučku za-
hlédli skřítka - seděl tam
mezi kytičkami a usmí-
val se na každého.
SLUNÍČKO – hřálo 4 dny,
červené nosíky a tváříč-
ky upoutávaly pozornost
i několik dmů po srazu.

Jarda: Jelen "odzimovává" bazén.

Jarda: Skřítek Jeníček ve svém květinovém království. Hanča: Tak to je moooc vydařená
fotka Yvča: Pro ty, co tam nebyli: tak takhle jsme se váleli na "bílých matracích".

Jarda: Brigádnic bylo opět dostatek - víc
než škrabek. Yvča: Letošní velikonoce pro-
běhly kompletně venku, bylo božsky nád-
herně.

SMRŠŤ – mojitová
„smršť“. Moc často se ne-
setkáte s přípravou mo-
jita v „kyblíčku“. A to
barman Jirka tvrdil, že
připravoval mojito i v ná-
době od Primalexu. Na
přípravu mojita padla
sedmička + tři půllitry
bílého rumu a celá ošat-
ka máty (z Kauflandu).
SPÁČI – Vašek a Dan
(Lea: vy jste neměli vo-
zitu tu meruňkovici!)
SPÁLENINA – na Je-
lenově lýtku. Jelen tvr-
dí, že jezdit na motorce
s dlouhými nohavicemi
není vůbec „rajcovní“.
SPÁNEK – taky jsem si
šel zdřímnout po namáha-
vé pomlázce. Vašek s Da-
nem 4 hodiny po mém
probuzení ještě pořád spí.
Miminka hadra! Když už

Yvča: Slunce, pivo, víno, totální pohoda
v Lišajské republice.

Yvča: Úžasňák za všech okolností

jsme se konečně odhod-
lali jít spát, tak se nás

Jarda: Jelen: "Dane, půjč mi prosím svoji
mikinu!". Dan: "A proč??"
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Jarda: Není nad to, když velikost motor-
ky odpovídá velikosti motorkářova trika.
Zkrátka "Svůj k svému".

Jarda: Jejda - Černí škorpioni? By se ta
kikina, na jejimž obrázku je vlajka nama-
lovaná, docela divila.

Jelen (který skoro celý
večer prospal) pokusil ješ-
tě chvíli udržet bdělé vě-
tou: „Mě se ještě nechce
jít spát!“. Dan opáčil:
„Tak si skoč za Vaškem!“
SUDY – válení sudů
z kopce. Hádejte kdo za-
čal tuto hru? Dětem se
ale líbila.

Š ŠMÍROVÁNÍ – Peť-
ka se musela jít
přesvědčit, co se

děje na jejich pokoji.
Z chůvičky se totiž ozý-
valy divné zvuky. ŠIPKA
– viz. Jelenův lomeňák.
ŠKOLKA – ministryně
školství Leuška provo-
zuje na Pekařově místní
školku - děti svoji slečnu
učitelku nadevše milují.
ŠKORPIÓNI – černí škor-
pioni ovládli pevnost nad
Pekařovským penzionem.

T TATARÁK – Aleš
přivezl tataráček,
po kterém se jen

zaprášilo. Jelen, který si
v inkriminované době šel
„zdřímnout“ o něj málem
přišel. Naštěstí mu to vy-
šlo, ale tak tak! Jak řek-
la Peťka v okamžiku, kdy
se v chůvičce ozvalo šustě-
ní: „Táta cítí ten tatarák
přes sklo!“ Vašek který
spal od oběda o něj přišel,
koneckonců vlastně skoro

Jarda: Kolik to jede? Tachák "jen" do
180ti? Nuda, nuda, šeď, šeď. Yvča: Tenhle
nádherný stroj byl zpestřením a ozdobou.

jako vždy. TANEC – v po-
dání dívčího tria Inkogni-
to - úchvatný zážitek.
TELEVIZE – netrpělivé
čekání na záběr, ve kte-
rém by bylo ve sboru vi-
dět Lea. Čekání bylo na-
konec korunováno úspě-
chem. TEQUILLA – zla-
tá tequilla (original Mexi-
co) se vším co k tomu pat-
ří (s pomerančem a sko-
řicí) u Jirky a Ivy. Je-
len se ovšem držel své-
ho bifítříka. Ze začát-
ku se do ní sice niko-
mu nechtělo, ale nako-
nec vše dobře dopadlo.
TOPINKA – Bára nauči-
la Lišaje správně opékat
topinky. Vesměs se děla-
li k tataráku. Když do-
šel na poslední chvíli Je-
len, nechal se Michal sly-
šet: „Vždycky byly nad
ohněm 1 až 2 chleby, při-
šel Jeliš a všichni dělaj to-
pinky!“ (měli oprávněný
strach, že na ně nezbyde
tatarák).

Ú ÚNAVA – Úna-
va kosila všechny
bez rozdílu - do-

konce i ty, co neměli do-
poledne "žádnou práci".
UTOPENCI – Michal při-
pravil svoji specialitu.

V VAJÍČKA – by-
la všude ko-
lem. Děvčata

ještě v sobotu prac-
ně zdobila kraslice. Me-

Paní učitelka se svými dětičkami.

Yvča: Michal na "mole" ledabyle předvádí
slušivou zástěrku.

zi jinými zaujaly Emič-
činy kraslice s háč-
kovanými kloboučky.
VIKTORKA – Yvonn-
ka: „To není možný,
aby to děcko bylo ta-
kové! Bobe, jaký je
dávkování pro děti?“
VTIP – Jelen vyprávěl,
jak na Alešově svatbě vy-
právěl svůj oblíbený polo-
plastický vtip nějaké Ko-
rejce, která byla shodou
okolností taktéž účast-
nicí svatby. Celou poin-
tu vtipu, který musel dí-
ky jazykové bariéře Je-
len ztvárnit pantomimic-
ky (bo tam něbolo koho,
kdo by to preložil do ang-
ličtiny), Leuška podstat-
ně vylepšila, když řekla:
„Já vím, jak se anglic-
ky řekne KOUŘIT, jen
nechci, abyste věděli, že
vím jak se to řekne!“
VÝLETNÍCI – krásný

Yvča: Už i v seriózním tisku se objevila
zmíňka o Lišajské republice.

Jarda: Teď už to ovšem asi poznají všich-
ni! Fakt se vám to nezdá - je to ŘÍ-
ZEK! Konečně můžu do Lišaurusu napsat
pod heslo "Řízek": BYL - dobrej a velkej!
MŇAM. Za pár let zase bude, možná. . .
Yvča: Premiéra (bude někdy i derniéra?)

výlet při krásném po-
časí - zkrátka krása.
VÝZDOBA – dekorační
vajíčka, větývky, světlý
i tmaví beránci, nástěnka
– vše bylo, i přes protesty
pana domácího, který ne-
ní příznivcem jakéhokoliv
„paprčí“.

Z ZLEPŠOVÁK –
metoda opékání
topinek od Báři-

ny babičky slavila vel-
ký úspěch. Ještě, že ne-
ní tento způsob opéká-
ní topinek patentován.
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hošena: Hra "na babu" nadchla snad všech-
ny, rozverní běhající Lišaji po Pekařovských
kopcích. Yvča: Povinnost takových výletů
bychom měli zakotvit do ústavy. Byl to
velký sportovní a společenský výkon. Pre-
sidentka chrochtala blahem, i když sebou
musela taky trochu mrsknout.

Yvča: Pro ty, kdo nebyli na velikonocích:
toto zátiší bylo mottem.

Mňamka

ZÁBAVA – zábavu u ohně
tentokrát řídila osob-
ně paní prezidentka.
ZEBRA – Michal
měl krásně pruhova-
ně opálené bříško.
ZELENÁ – zelené bar-
vy bylo všude kolem dost
a dost. Někteří ji měli i ve
tváři.

Ž ŽEBŘÍK – Žeb-
říkovo pivní přiví-
tání. Uvítací cere-

moniál pro legendu, Jele-

Viktorka a strejda Lišaj. Yvča: Jarda to halt
s malejma holkama umí. Ta bohatá praxe
se nezapře.

Yvča: Trošku karbanu v dámské společnos-
ti patří k bontonu. Zejména, když mladší
ročníky nemilosrdně drtím, ale nedaří se to
vždycky. hošena: Naše zachmuřené tváře
dávají Yvonnce za pravdu - nebo že, by
jsme netrpělivě očekávaly, čím nás Ivonka
"překvapí"?.

Jarda: Pořadatel průběžně prováděl pruž-
nou změnu časového harmonogramu pro-
gramu. hošena: A jak to dopadlo? Kvíz po-
sunut na neurčito. Ne, že by nevystřízlivěli
(hrozné slovo), ale za takového nádherné-
ho počasí nešlo dělat nic jiného než večer
sedět u ohně a zpívat.

Jarda: Kluci si si připravili program.

na. Stačilo dojet, popad-
nout lahváče a gloglo. . .
Závěr Tento Obšťastník

Yvča: Presidentka se zapojuje jenom, když
je to nezbytně nutné. Na vše ostatní má
svou vládu. Tady asi bylo nutné se zapojit,
ale už opravdu nevím, proč.

Jarda: No prosím, míchanice bez česnečku
není ono!

Yvča: Tak to jsem si nevybrala zrovna bez-
pečné místo(stran alkoholu), ale zase mi
nebylo odspodu zima.

Jarda: Kuba se za náma přĳel podívat.

vznikal dlouho a v ukrut-
ných porodních bolestech.
Příště to snad bude jed-
nodušší, neboť algoritmus
pro automatickou sazbu
je hotový, takže hlavní zá-
ležitostí příštích Obšťast-
níků se stanou komen-

Jarda: To je tak, když někdo nemá při se-
zení "napnutou kůžičku" na pivním bříšku.
Příště bude Michal vypadat jako zebra.

Jarda: Vaškův rekordní počin nezůstal bez
odměny. Diplom byl zcela zasloužený. Je-
ho "veselou historkou z Velikonoc 2009" se
jistě budou bavit generace Lišajů

Jarda: Copak je to tady za výmysl? Že ne-
uhodnete?

táře u fotografií v Lišaj-
ském fotoalbu na adrese
http://fotoalbum.lisaj.cz.
Komentujte co nejvíce
zeširoka co nejvíce fo-
tek. Odměnou vám bude
Obšťastník! Vždyť si ho
děláme sami pro sebe!


