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Nový rok se velmi čas-
to spojuje s novoroční-
mi předsevzetími. Důvod 
je jednoduchý: chceme 
něco dokázat, v něčem 
se zlepšit nebo polepšit. 
Splněné sny nás motivu-
jí, dávají nám sílu do ži-
vota a díky tomu se nám 
svět zdá hned veselejší 
a snesitelnější.

Únor je velmi často spojen s akcí „Suchej únor“. 
Prostě a jednoduše si člověk zkusí celý únor být na 
suchu, zkrátka a dobře nepít žádný alkohol. Velký 
úkol! Zakladatelé vybrali právě druhý měsíc v roce, 
protože je nejkratší. Aspoň to! Máte-li někdo toto 
předsevzetí, zkuste ho porušit 25. února a přijďte 
na náš Novoroční pochod, kde za odměnu můžete 

ochutnat náš čaj s rumem. Před tím se projdete 
4 km po malebném lišanském okolí a popovídáte 
si se svými známými. Je chvályhodné být neustále 
v pohybu a to nejraději po dvou (nohách). Neza-
stavovat se, nezamrznout, nenaříkat, kráčet vstříc 
dalším dobrodružstvím. Pro někoho je i nezapo-
menutelným zážitkem sousedské setkání u pras-
kajícího ohně „Na paloučku“ při opékání buřtů. 
A tomu rozumím.

Náš spolek Lišanská šlapka vás srdečně zve 
na tuto akci, která se stala oblíbenou nejen pro 
dospělé, ale těší se na ni i děti díky aktivitám po-
řádaným Monikou a Janinou přímo v lese.

Teď už si jenom připravte dobrou náladu, ve-
selou mysl a pořádné boty na náš malý pochod. 
Letos je totiž jubilejní ročník. Již podesáté vás zve-
me na naši zimní akci a to je přece dobrá zpráva!

ŠLAP! Irena Mikolášová



O lišanské šlapce
PRO TEBE MÁ LÁSKO

Jacques Prévert

Šel jsem na trh s ptáky
a koupil ptáky

pro tebe
má lásko

Šel jsem na trh s květinami
a koupil květiny

pro tebe
má lásko

Šel jsem na trh se starým železem
a koupil řetězy
s těžkými okovy

pro tebe
má lásko

A potom jsem šel na trh s otrokyněmi
a hledal jsem tě tam
ale nenašel jsem tě

má lásko

 
 
NOVOROČNÍ ŠLAPKA V ROCE 2013
Vážení a milí, již podruhé otvírám kroniku ob-
líbeného turistického pochodu našeho spolku 
Lišanská šlapka. Budu se věnovat prvnímu roč-
níku, který se uskutečnil v roce 2013, tehdy pod 
názvem „Tříkrálový pochod“.

Později jsme chtěli v názvu tohoto pochodu mít 
naše magické slůvko „ŠLAPKA“ a tak jsme ho pře-
jmenovali na: „Novoroční šlapka“ (od roku 2016). 
Letos již bude 10. ročník (2023).

Jak jsme došli k pořádání této akce? Inspirovala 
nás naše kamarádka a sportovkyně Hana Opatová 
tím, že každý rok 1. ledna pořádali cyklisté z Ra-

kovníka a okolí výšlap na kole na Louštín. Moc se 
nám to líbilo! Na našich organizačních schůzkách 
jsme se shodli, že na začátku nového roku bude-
me také realizovat výšlap, ale pěší pro turisty do 
lesa KAČÍROVA. K našemu rozhodnutí také přispě-
lo to, že po vánočním lenošení uděláme něco pro 
své zdraví.

1. ročník turistického pochodu se konal 5. led-
na 2013. Start byl ve 14 hodin a provedla ho Vlas-
ta Kinkalová úderem dvou poklic o sebe. Nejprve 
ovšem promluvil k turistům Jiří Kinkal, místopřed-
seda o. s. LŠ. Popřál všem šťastný nový rok a se-
známil nás s trasou. Vlasta a Jiří zastoupili Irenu 
a Jaroslava (předseda o. s.) Mikolášových. Oba byli 
nemocní, sklátila je chřipka. Jaroslav byl s námi 
po celý den na telefonu!

Pochodu se zúčastnilo 103 turistů (51 žen, 52 
mužů), lišaňaků bylo 52 (26 žen, 26 mužů). Vel-
kou radost nám udělaly rodiny s dětmi, například: 
Haiflerovi, Zákonovi, Šlégrovi, Kinkalovi, Kočovi, 
Horákovi, Hájkovi, Krausovi, Procházkovi, Šídlovi 
a Krejčovi.

Trasa dlouhá pět kilometrů, vedla převážně le-
sem. Cesta mezi stromy byla velmi radostná. Za 
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Rozsvítili vánoc�ní stromO lišanské šlapce …pokračování

LIŠANY (ref). Již po 21. rozsvítil spolek Lišanská 
šlapka za účasti dětí z místní mateřské a základ-
ní školy a občanů vánoční strom.

„Jsem rád, že vás mohu opět přivítat u rozsvíce-
ní vánočního stromu. Je to krásná tradice, kdy 
při vystoupení našich dětí a za vůni punčogrogu 
rozsvítíme stromek. A letos, po dvouleté covido-
vé pauze, opět společně,“ řekl Jaroslav Mikoláš, 
který celou akci uváděl.
Po rozsvícení stromu následovala vystoupení dětí, 
a to nejprve z mateřinky, poté ze základní školy. 
A nakonec si všichni i s občany, kteří se přišli po-
dívat, zazpívali koledu. „Chtěla bych moc poděko-

vat základní a mateřské škole za spolupráci. Děti 
si připravily samé krásné české koledy a jejich 
vystoupení bylo moc povedené,“ podotkla Irena 
Mikolášová.
Letošní novinkou byl Mikuláš, který akci uváděl 
a anděl, který po skončení rozdal všem dětem čo-
koládové adventní kalendáře. „V únoru budeme 
pořádat náš již tradiční Novoroční pochod, tak bu-
deme rádi, když se také zúčastníte,“ řekl závěrem 
Jaroslav Mikoláš, který všem, stejně jako starostka 
obce Dana Medřická, popřál klidné prožití vánoč-
ních svátků.

Převzato Z Raportu, Renáta Fryčová

železniční tratí, blízko nádraží v Lužné, Na palouku 
u lesa bylo připraveno malé občerstvení – opékání 
buřtů, chléb, pivo, limonáda a pro dospělé frťánek 
vodky. Bylo to příjemné a krásné!

Skvělí byli naši kluci Jaroslav Kočí, Jaromír Rou-
šavý, Petr Zákon, Pavel Zákon, Radek Kinkal, Aleš 
Kočí a Jan Vítek. Postarali se o úklid palouku, dře-
vo, oheň a pohoštění. BRAVO!

Po návratu do Lišan byla v sokolovně podává-
na výborná gulášová polévka. Uvařil ji Vladimír 
Soukup. Skončili jsme tedy v hospodě! Na harmo-
niku hrál Zdeněk Černý. Vládla tu výborná nála-

da, zpívalo se a i tančilo. SUPER! Děkujeme spon-
zorům – LUPOFYTU s. r. o. Chrášťany a Obecnímu 
úřadu Lišany.

Podle vyjádření turistů se tato akce vydařila 
a všem se líbila. My, členové LŠ o. s. jsme si vá-
žili účastníků pochodu a přáli jsme si do příštích 
let, aby jich bylo ještě více než letos. (Ještě bych 
chtěla upřesnit, že od roku 2009 jsme byli občan-
ské sdružení LŠ o. s. a od roku 2016 zapsaný spolek 
LŠ z. s.) Vážení přátelé, bylo to poprvé a bylo to 
skvělé! Díky, že jste přišli.

ŠLAP! Vlasta Kinkalová
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Cvic�ení rodic�u� a de�tí  s Monikou

V letošním roce nadále pokračujeme se cviče-
ním. Před vánocemi proběhlo s dětmi vánoční 
vystoupení v lišanské sokolovně.

Nejdříve vystoupily malé děti s maminkami na 
písničku od Zdeňka Svěráka s názvem Prosi-
nec, po nich vystoupily větší děti s tancem od 
rockové skupiny Volbeat a písničkou Lola Mon-
tez / Krásná tanečnice /. Vystoupení se dětem 
moc povedlo a zaslouží si velikánskou pochvalu. 
Účast byla veliká. V průběhu celého odpoledne 
si všichni moli užít atmosféru vánočního trhu, 

kde si mohli zakoupit vánoční dobroty a ručně 
vyráběné dárečky.

Dále jsem chtěla pozvat rodiče a děti na další 
akci, která se bude konat 25. 2. 2023. V průběhu 
Novoročního pochodu Lišanské šlapky si budete 
moci vyzkoušet rýžování zlata, kde se dozvíte, jak 
to vše dříve probíhalo a co všechno k rýžování 
zlata patřilo. Vše si samozřejmě budou moci děti 
vyzkoušet a narýžované zlato si budou samy po-
dle svých představ moci vyměnit za spoustu zají-
mavých a dobrých věcí v malém lesním obchůdku.

ŠLAP! Monika Fejfarová

Cvičíme stále a cvičíme rády! Kromě aerobicu se 
též chodíme společně pobavit do místní restaura-
ce. Konec roku jsme společně oslavily 12. prosin-
ce 2022 a samozřejmě jsme pozvaly i naše přízniv-
ce, protože je vždy větší zábava, když je kolektiv 
smíšený.

V současné době připravujeme vystoupení na 
Maškarní zábavu pořádanou sportovci 25. břez-
na 2023. Kromě naší individuální sestavy bude-
me jako tradičně předvádět společný tanec s pu-
blikem. Letošní se jmenuje LETKIS a je to tanec 
pocházející z Finska. Naší generaci ho není třeba 
představovat. Jako děti jsme ho poskakovali všich-
ni. Zveme tímto zájemce i zájemkyně o nácvik, ať 
se přihlásí na telefonním čísle 728 042 649. Těší-
me se na vás.

ŠLAP! Irena Mikolášová

Lišanské aero(ba)bic�ky 
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Jak Kacafírek pr�elstil loupez�níky pohádka

Nakreslil Tadeáš Cink

Minule jsme se seznámili s krajánkem Jírou, který se zastavil v Loučném mlýně na Rakovnickém poto-
ce. Krajánky měli lidé rádi. Takový pocestný přinášel vždy spoustu novinek a příběhů, které si místní 
lidé s chutí poslechli. Krajánky mívaly rády i děti. Vždy měli pro ně nějakou pohádku, kterou dosud 
neznaly. Stejně tak i Jíra. Minule dětem z Loučného mlýna slíbil, že když budou celý den hodné, tak jim 
ještě nějakou poví. A protože děti opravdu byly poslušné, když se setmělo, dal se Jíra do vyprávění…
„Dneska vám budu povídat o tom, jak Kacafírek přelstil bandu loupežníků,“ pravil Jíra. Kacafírek byl 
veselý a chytrý chlapík nevelké postavy, který putoval zemí a dokázal si poradit v každé situaci. V jed-
nom hlubokém lese se zabydlela loupežnická banda. Byli to chlapi všeho schopní. Přepadávali nejen 
kupecké povozy, které musely projíždět lesem, ale okrádali i pocestné, a dokonce se odvážili i do 
vsí. Nikdo si s nimi nevěděl rady. Největší trable s nimi měl purkmistr, jak se dříve říkalo starostovi, 
města, které leželo nedaleko lesa. Konšelé zvažovali, jestli nemají na lupičskou bandu zavolat vojsko. 
Jenže takové vojsko musí někdo živit, zajišťovat krmení pro koně, a to všechno stojí spoustu peněz. 
A ty měli radní nejraději ve své truhlici.

Jednoho dne zavítal do města Kacafírek. Posadil se v hostinci hned za branou, objednal si oběd 
a poptal se hostinského, co je v kraji nového. A tak se dozvěděl o bandě loupežníků, před kterou si 
není nikdo jistý. „Pravda, regiment vojáků si s nimi v hlubokém lese nejspíš neporadí, ale já bych 
to asi dokázal,“ řekl trošku vychloubačně Kacafírek. „Ale to by ti byl pan purkmistr vděčný a určitě 
by na odměně nešetřil,“ odvětil mu hostinský. Když Kacafírek poobědval, vydal se k radnici. Řekl 
rychtářovi (dnes by se řeklo veliteli městské policie), proč přichází, a ten ho hned odvedl k panu 
purkmistrovi. „Ty, takový malý, že bys přemohl bandu zabijáků?“ podivil se purkmistr? „Ne, přemo-
hl, ale přelstil,“ řekl Kacafírek. „Všechny lupiče vám přivedu až do šatlavy.“ „Víte, děti, šatlava se 
tehdy říkalo městskému vězení,“ poučil vykulené posluchače krajánek a hned pokračoval ve vyprá-
vění. „Musíte mi, pane purkmistře, ale pomoci.“ „Pomůžu, ale jak?“ „Nejdřív mi půjčte deset zlaťá-
ků. Zanedlouho vám je vrátím. Teď půjdu cestou k lesu a až budu na jeho okraji, pošlete za mnou 
čtyři biřice na koních. Jako kdyby mě pronásledovali. Ale ať jen projedou lesem a pak se zase vrátí 
do města.“ Purkmistrovi se sice Kacafírkův plán moc nelíbil, ale co měl dělat, když jiný neměl. Jak 
se dohodli, tak udělali. Zanedlouho již Kacafírek kráčel z města k lesu. Když přišel mezi první stro-
my, ozval se za ním dusot koní a z města se hnali čtyři biřici. Kacafírek neváhal, zaběhl hlouběji 
do lesa a schoval se za velkým kamenem. Netrvalo dlouho a biřici se zase vraceli s nepořízenou 
zpátky do města.

„Co tu děláš?“ ozval se za Kacafírkem hluboký hlas. Byl to náčelník loupežníků a za ním stálo 
devět mohutných chlapisek s vousy až na prsa. „Co bych dělal, schovávám se tady před biřici.“ 
„A proč se před nimi schováváš?“ „Protože mě pronásledují. Asi už přišli na to, že jsem rychtářovi 
sebral deset zlatých. Ale mě jen tak nechytí,“ odpověděl Kacafírek. „Nevychloubáš se?“ zeptal 
se nedůvěřivě náčelník loupežníků. „Podívej,“ řekl Kacafírek a vyndal z kapsy deset zlaťáků. Lou-
pežníci nevěřili svým očím. „Jestli chcete, tak se s vámi rozdělím.“ „Ty se mi líbíš, mohl by ses 
nám hodit. Ta tvoje nevinná tvářička leckoho oklame,“ zasmál se náčelník. „Kdybych nebyl tak 
malý a měl bych větší sílu, mohl bych mít truhlici plnou zlaťáků. Vím, kde ji ve městě schovávají. 
Sám to ale nedokážu,“ posteskl si Kacafírek. „Pojď s námi do ležení, popovídáme si o tom,“ řekl 
náčelník a popadl Kacafírka za loket. Šli dobrou půl hodinu hustým lesem, až se před nimi obje-
vila jeskyně. Byla tak dobře skrytá, že by ji někdo objevil jen náhodou. Vešli dovnitř a posadili se 
u hrubě tesaného stolu. „Tak povídej,“ vyzval Kacafírka náčelník a ostatní loupežníci se posadili 
kolem nich.

„Až se setmí, vrátím se do města. Vím o malé brance v hradbách, která není střežená. Až rychtář 
usne, seberu mu klíč od dveří do podzemí, kde je truhla s penězi schovaná. Pak vám dám svíčkou 
znamení, vy potichu přijdete k vrátkům a společně si půjdeme truhlu vyzvednout. Než se všichni pro-
budí, budeme i s penězi dávno v lese,“ nastínil Kacafírek loupežníkům svůj plán. Líbil se jim a už se 
viděli s truhlou plnou zlaťáků.

Se soumrakem vyrazil Kacafírek k městu. Zamířil k brance, kde už na něj čekal rychtář. „Všech-
no klaplo,“ řekl Kacafírek. „Schovejte se a až loupežníci sejdou do sklepení pro truhlu, zabouchněte 
dveře a máte je pod zámkem.“

Za chvíli už stál s rozsvícenou svíčkou u branky a dával loupežníkům znamení. Ti se zakrátko při-
blížili, byli všichni, nikdo si nechtěl nechat ujít potěšení ze zlaťáků. Kacafírek je odvedl ke vchodu do 
sklepení. „Jděte dolů a tam truhlici uvidíte. Já počkám tady, stejně bych vám tam nebyl nic platný.“ 
Loupežníci se hrnuli do sklepení a za chvíli se ozývaly výkřiky: „Zlato, plná truhlice zlata!“ To už ale 
Kacafírek přivolal rychtáře a biřici zamkli dveře a zajistili je závorou. „A máme je,“ mnul si ruce purk-
mistr, který také přispěchal.

„Děkujeme ti, Kacafírku, že jsi nás zbavil těch lotrů,“ poděkoval purkmistr a vsunul mu do ruky vá-
ček plný zlaťáků. A jak to dopadlo s loupežníky? Byli vsazeni do hladomorny, kde pykali za své zločiny. 
A Kacafírek se vydal na cestu k jinému městu, kde ho určitě čekalo další dobrodružství.

A protože se krajánek rozhodl ještě nějaký čas v Loučném mlýně zůstat, je možné, že o nějaké Ka-
cafírkově taškařici ještě dětem poví.

Tomáš Bednařík
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Lišany a fotbal

Chládkové, Chládkové,
co nám to děláte,
že nás tu samotné
s fotbalem necháte.

V sobotu se v sokolovně uskutečnila za Mirka trizna, sešli se spoluhráči, funkcionáři, přátelé. Zavzpo-
mínali, popili a zde je ukázka z jeho pestrého života v Lišanech.

V neděli 15. ledna nás zastihla smutná zpráva. Zemřel náš kamarád Míra Chládek. 
Moc hezky o něm napsal nekrolog náš trenér Vašek Šwelch.

A co je dále aktuální:
• Lednem začala také na sále Sokolovny plesová 

sezona. Jako první se uskutečnil Myslivecký 
bál a byl výborný.

• V únoru nás čeká ples Obecní, v březnu pak 
tradiční náš Maškarní karneval.

• 1. února odjíždí fotbalisté SK na soustředě-
ní tradičně do Krušných hor na Kovářskou. Je 
potřeba na jarní sezonu nabrat fyzické síly 
a hlavně stmelit kolektiv.

• Konečně se nám podařilo dokončit kiosek a to-
alety na hřišti, což značně zvedne komfort 
sportovních i kulturních akcí za Sokolovnou. 
Nemáme ještě název kiosku. Vzhledem k jeho 
umístění se nabízí Bufet ŽUMPA, ale to není 
zrovna etické, tak uvidíme.

ŠLAP! Jaroslav Kočí

Byl také srandista a recesista 
a starostlivý v době covidu.
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Spolumajitel oceněné firmy LUPOFYT, Jaroslav 
Mikoláš, řekl: České zemědělství brzdí obchod-
ní řetězce

Velikého úspěchu dosáhla firma LUPOFYT z Rakov-
nicka. Společnost, která pěstuje především mák, 
řepku ozimou, jarní ječmen, ozimou pšenici, ozimý 
ječmen a chmel, se dostala jako jediný zemědělský 
podnik mezi sto nejlepších za uplynulý rok v kate-
gorii Životní prostředí, potravinářství a zeměděl-
ství v 27. ročníku soutěže Českých 100 nejlepších. 
Ocenění převzal ve Španělském sále Jaroslav Mi-
koláš, spolumajitel firmy. „Začínali jsme na 900 
hektarech, dnes jich máme dva tisíce,“ předeslal, 
jak se firma rozrostla.

Od roku 1993 jste spolumajitelem společnosti 
LUPOFYT. Zažili jste nepochybně dobré i kruš-
né časy.
Firma si hledala cestu, abychom byli ekonomicky 
soběstační. Měli jsme samozřejmě i těžké obdo-
bí, třeba v roce 2003. Byl to nejsušší rok v historii. 
Předtím se nám dařilo, investovali jsme – a na-
jednou přišel propad tržeb o třicet procent. Byl to 

krušný rok. Řešili jsme co dál, ale protože máme 
dlouhodobé partnery, kteří nám pomohli, a věří-
me si, nakonec to dopadlo tak, že následující rok 
byl nejúspěšnější v historii.

A jaký byl loňský rok?
Ten byl opravdu špatný, řekl bych druhý nejhorší 
v historii. Bylo opravdu sucho, všude byly nad-
průměrné výnosy, ale v naší chmelařské oblasti 
chyběla spodní voda. V červnu tu bylo 19 tropic-
kých dnů, což se podepsalo výrazně na chmelu. 
Měli jsme o 20 procent méně výnosů v rostlinách, 
propad ve chmelu byl 47 procent. Byl to opravdu 
náročný rok, navíc se zvedly náklady, u chmelu 
máme ovšem dlouhodobé smlouvy, takže se pro-
dávalo za staré ceny. Měli jsme ale rezervy, tudíž 
si s takovým propadem dokážeme poradit.

Na co se vaše firma především zaměřuje?
Pouze na rostlinnou výrobu, tedy řepku, ječmen, 
pšenici, olejniny, mák, hrách a výrobu chmele. 
Máme 90 hektarů chmelnic, do kterých jsme v po-
slední době hodně investovali. Kromě toho pro-
vádíme pokusy s výzkumnými ústavy, spolupra-

cujeme se zemědělskou univerzitou i rakovnickou 
zemědělkou, řada studentů k nám jezdí na praxi.

Proč jste se do soutěže Českých 100 Nejlepších 
přihlásili?
Myšlenka mě napadla v listopadu, kdy jsme byli 
oceněni v soutěži Zemědělec roku za to, že šetr-
ně hospodaříme, máme vztah k životnímu prostře-
dí, staráme se o zaměstnance a spolupracujeme 
s obecními úřady. Když mě tam pozvali do diskuze 
a debatovali jsme o zemědělství, společenské od-
povědnosti, vztahu k veřejnosti, dostal jsem na stůl 
možnost přihlásit se do soutěže, abychom země-
dělství mohli začít zviditelňovat a reprezentovat.

Bylo pro vás ocenění potvrzením, že děláte prá-
ci dobře?
Bylo nádherné být při jeho převzetí představen na 
pódiu vedle takových gigantů, jako je třeba ČEZ. 
Když o nás mluvili jako o jediné firmě zemědělské 
prvovýroby, byl to opravdu balzám na duši.

Jak si podle vás stojí zemědělství obecně?
Nikdo si moc neuvědomuje, jaké má problémy. 
Všichni vidí, že obchody jsou plné potravin za re-
lativně přijatelnou cenu. Nikdo si ale uvědomuje, 
kdo za tím stojí. O zemědělství a jeho problémech 
se málo mluví a nebo spíše negativně. Lidé by si 
měli uvědomit, že se staráme o krajinu, vyrábíme 
kvalitní, chutné a zdravé potraviny, že české ze-
mědělství je ekologičtější než v okolních zemích. 
Je ale potřeba, aby lidé české potraviny kupovali, 
když je kupovat nebudou, nebudou nás potřebovat 
a jsme tu zbyteční.

Obchody jsou i přes krizi zatím plné potravin 
a lidé odcházejí s plnými košíky.
Do obchodních řetězců se dovážejí levné potraviny, 
ale ztrácíme soběstačnost. Plyn či ropa se také 
dovážely za přijatelné ceny. A pak se stane něco 
ve světě a jak to dopadne. To, co si v našich kli-
matických podmínkách umíme vyrobit, bychom si 
měli vyrobit, abychom byli soběstační. My jsme ale, 
co se týče ovoce a zeleniny, soběstační pouze ze 
třiceti procent. Vepřové maso kleslo pod padesát 
procent, klesá i ekonomika v chmelu. Naše vláda, 
ale i ostatní evropské vlády, by se měly zamyslet 
a tyto komodity a jejich výrobu více podporovat. 

Kdysi byla Evropa největší vývozce potravin, nyní 
se jde cestou dovozu levných potravin pochybného 
původu a kvality. S Green Dealem se to podle mě 
přehání. Měl by fungovat selský rozum. Koncerny 
dělají množství studií na umělé potraviny, maso 
a mléko, to je šílenství. Chceme jíst zdravě, ale 
zároveň budeme jíst chemii.

Je zajímavé, že Green Deal velí ke snížení uhlí-
kové stopy, ale spousta komodit se dnes pře-
váží po celé Evropě.
Na to právě upozorňuji. Když tu ty věci umíme vy-
robit, tak ať je vyrábíme. My vyvážíme mléko nebo 
obilí v surovém stavu a vozíme sem hotové výrobky, 
to je špatně. Přidaná hodnota by měla zůstat u nás. 
Brzdou českého zemědělství jsou obchodní řetězce. 
Měly by se regulovat, aby se tam prodávaly české 
potraviny za srovnatelných podmínek. To se neděje. 
Výkyvy počasí jsou u nás extrémnější než jinde, ale 
umíme si poradit, chceme to dělat. Je třeba, aby si 
to lidé uvědomili a začali nás brát vážně, aby si na-
šich potravin vážili a viděli za tím úsilí zemědělců.

Převzato z Rakovnického deníku, Josef Rod

C�eské zeme�de�lství brzdí obchodní r�ete�zce
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Z historie obce Lišany

Bláhovci

Tuto countryovou hudební skupinu založili man-
želé Dáša a Pavel Bláhovi z Lužné – nádraží. Vý-
borně hráli na kytary a zpívali na různých akcích – 
jubileích pro své kamarády a byli velice oblíbeni. 
V roce 1975 se rozhodli založit vícečlennou skupinu. 
Přizvali manžele Tajčovských z Lužné (havajská ky-
tara a zpěv), lišanského Láďu Kačera (banjo, zpěv) 
a basistu z Lužné Míru Humla. V tomto složení 

hráli několik let, spoluúčinkovali často s estrád-
ní skupinou Osvětové besedy z Lužné, kterou vedl 
tehdy František Náprstek. Takovýchto akcí bylo až 
dvacet ročně.

Časem odešli ze skupiny manželé Tajčovských 
a country kapelu posílili Honza Matějka, Petr Pol-
car a lišanský Rudla Vašíček na bonga. Bláhovci 
nejčastěji vystupovali v Lužné a v Lišanech, např. 
pravidelně hráli pro česáče chmele, pro lišanské 
ženy při jejich akcích – spolupráce s paní Kinkalo-
vou, Lifkovou aj. při jubileích občanů, svatby atp.

Velice zdařilá byla akce 10 let Bláhovců, to již 
kapelnice Dáša Bláhová byla Dáša Kozelková. Její 
druhý manžel samozřejmě byl také pak aktivním 
členem Bláhovců.

Na toto téměř 20leté muzicírování s Bláhovci se 
krásně vzpomíná, bohužel někteří z nich se na nás 
již dívají z nebeských výšin. Bylo to krásné obdo-
bí, hudba je vždy povznášející. Věřím, že i mnoho 
lišanských občanů na toto období rádo vzpomíná.

Miroslav Huml

Nezdolný rychlík Mikoláš ovládl 
Hockenheim a touží po medaili
Párkrát už chtěl s volantem seknout a zahodit ho 
někam do kouta, ale nakonec si to automobilový 
nadšenec Jaroslav Mikoláš z Lišan na Rakovnic-
ku vždycky rozmyslel. A téměř na sklonku šesté 
brázdy svého života sahal po historickém třetím 
místě v seriálu Porsche Sport Cup Deutschland. 
„Chyběly mi tři body, příště to musím zlomit,“ 
usmívá se teď, když už všechny emoce opadly.

Je to trochu úkaz. Sedmašedesátiletý chlap, dnes 
už jednatel úspěšné zemědělské firmy, musí nej-
dřív opatřit žně, chmelnice a pak teprve sedne do 
auta a s obrovskou vervou piluje svoje závodnické 
dovednosti tak, aby se ve velké německé konku-
renci neztratil. Letos se mu to dařilo, vždyť v za-
tím možná nejvyrovnanějším ročníku Porsche Cupu 
ztrácel na celkového vítěze pouhých 12 a půl bodu.
„Bohužel jsme odjeli hrozný závod v italském Mi-
sanu. Bylo po žních, hodně práce, přesto jsem si 
udělal čas a vyrazil tam dřív, abychom byli připra-
veni. Jenže při prvním závodě chybovali moji jinak 
skvělí mechanici, v nočním závodě zase já. Skon-
čil jsem až šestý a ztratil postavení v elitní trojce. 
Zklamání bylo obrovské, musel jsem to jít zapít. 

A byl přesvědčen, že končím nadobro,“ vypráví, ale 
vzápětí dodává, že si vše zase rychle rozmyslel. 
„V neděli se jel další závod, při kterém pršelo, ale 
já byl zase dobrý. To mě nakoplo!“

A tak v Německu hodně sledovaný seriál přece 
jen dojel, což bylo skvělé rozhodnutí. On totiž ve 
finále sezony, v největším závodě Hockenheimu, 
dojel před zraky rodiny včetně vnoučat nejprve 
čtvrtý a druhou jízdu dokonce vyhrál – poprvé v ka-
riéře byl první!

„A strašně hrdej, když mě členové rodiny viděli 
stoupat na nejvyšší stupínek,“ nezakrývá.

Kdysi byl závodnickým hobbíkem, začínal vlast-
ně až v padesáti letech. Ale myslel si o sobě, že je 
skvělým řidičem. Vyvedl ho z toho instruktor na 
mosteckém okruhu, jehož si objednal. S Jarosla-
vem Ševčíkem se nakonec spřátelil a instruktor 
je spolu s pilotem Janem Weisem jeho hlavním 
konstruktérem a mechanikem.

Mikoláš si všechny okruhy najíždí dopředu ve 
stovkách simulací. „Mám v sobě pečlivost a za-
rputilost. Nejel bych opravdový závod bez toho, že 
nebudu perfektně připraven,“ vysvětluje Mikoláš.

Miluje film Rivalové, který je o soubojích le-
gendárních pilotů F1 Niky Laudy a Jamese Hunta. 
Jeden computer v kokpitu, druhý živel. Mikoláš 
tvrdí, že z obou géniů volantů má něco. „Mám Lau-
dovu preciznost, okruh si před závodem najíždím 
aspoň třistakrát. Huntovi se podobám zase před-
startovní horečkou a potřebuji i věci jaké používal 
na relax on, tedy sex nebo šampaňské,“ směje se 
Jaroslav Mikoláš.

Mimochodem hlavním členem jeho týmu je 
jeho manželka. Bez její podpory by koně pod ka-
potou těžko po Evropě vozil. „Moje žena je napros-
to úžasná. Fandí mi, podporuje, přechází i to, že už 
třikrát jsem chtěl naši okálovou chatu přestavět 
na barák, ale peníze šly pokaždé na auta. Při ces-
tách se stará o moje pohodlí, co je potřeba, pře-
kládá. Bez ní by to opravdu bylo těžké,“ má jasno 
Jaroslav Mikoláš.

Jeho motto zní: Jdi za svým cílem, nic není ne-
možné! Řídí se jím a bude prý i dál. A je přesvěd-
čen, že na jaře bude opět na startu Posche Sport 
Cup Deutscland.

A poprvé si sáhne na vytouženou medaili.

Převzato z Rakovnickeho deniku, Rudolf Muzikář

Zprávy z automobilového sportu
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Nejhezc�í venkovní vánoc�ní výzdoba

Letos již potřetí obdrželi tři majitelé nejhezčí venkovní vánoční výzdoby balíčky s českými potravinami 
každý v hodnotě tisíc korun. Lišanská šlapka děkuje všem, kteří se postarali o zkrášlení obce v době 
Vánoc. I když cena energie byla vyšší než loni, vesnice byla rozzářená a radostná. Posuďte sami! (im)

Rodina Hildebrandova, Pražská 80

Ivana a Josef Kabátovi, V brance 146

Rodina Petra Nováka, Příčná 320


