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březen 2003 - pravý
elektronický bulletin
pro čestné a zasloužilé hosti
na naší usedlosti

vydává Radek Tejkal
Hosti naší usedlosti
se dělí především na zvané a
nezvané. Nezvaným hostím se
obvykle říká zloději. Zvaní hosté
naopak se dělí na „čestné hosty“
– to jsou ti, kteří přijdou a něco
rozumného řeknou, „zasloužilé
hosty“ – to jsou ti, kteří přijdou a
něco užitečného udělají. A pak
jsou „hosté čestní a zasloužilí“ –
tedy ti, kteří rozumně mluví,
užitečně konají a přespí alespoň
do druhého dne.

tahy. Kamna klubky je třeba
opravit,
kamna
Petry
z posledního me-lou. Poté pan
Havlík vypil s námi za delšího
monologu jednu kávu mletou.
Nahoře ženy na 100% umělém sněhu.
Dole Harusák v sobotu.

Jednička, dvojka a trojka
Za účelem jednoznačného určení
obytných
místností
s cílem
provádění
operací
v přesně
vymezených prostorách a nikde
jinde, bylo stanoveno, že od
východu, tj. od zahrady, budou
označeny pořadovým číslem.

P. Havlík ve dvojce před stěhováním

Činnost našeho potkana
skončila zklamáním
Náš potkan, kterého jsme za
dobré chování vzali autem na
usedlost si zakrýval oči již při
cestě. Přestože v Adamově lítá po
bytě jako potkan, ve dvojce
zalezl do plátěné kabele, ze které
se odmítal vzdálit. Jeho chování
nebylo
dosud
uspokojivě
vysvětleno.

Zátiší ve dvojce na podzim 2002

Zvýšení kapacity na 5,5
Dřívější lůžková kapacita 2 se
zvýšila péčí Pavla Severy a jeho
zesnulé babičky na více než 5.

Současná
topenářská
vize:
komíny opravit, kamna vyhodit.
Do jedničky koupit drahá kamna
krbová.
Nacházení nových cest
V prvním únorovém, po úspěšně
provedeném stěhování kuchyně
Petra Vaňka, host ČaZ, byl
vykonán
poznávací
výlet.
Z kopce u veseličské vodárny
jsme na jihu spatřili dva osamělé
stromy na hoře Vejdoch (680 m).
Na ni jsme se vydali a přitom
monitorovali cestu, kudy jsme
jeli na Vánoce na lyžích do
Pokojova. Po slezení hory jsme
spočinuli v hospodě v Jamách.

Zlatá lyže ve Městě
Přes kopec (Harusák) jsem si
odskočil na štafetu žena. Potkal
jsem tam zedníka Oldu a zeptal
jsem se ho kdo vyhrál muže.
Řekl mi, že Bauer. Zeptal jsem
se, proč ne Koukal. To nevěděl,
přišel také jen na dnešek.
Veselíčko bulet1.doc

Kominík Havlík
K. Havlík navštívil naši lokalitu,
zkontroloval a vymetl komíny,
sopouchy, kamna a prohlásil: ze
čtyř komínů dva špatné, shodit a
postavit nové. kouřovody v
pořádku, třeba utěsnit falešné

Pod Vejdochem. Z vrcholu je jeden
z nejpěknějších výhledů na Vysočinu.
Arnolecké hory (jih), Peperek (západ),
Studnice (sever), Sýkoř (východ).
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Praktická informace
Železniční stanice Veselíčko je
nejvýše položenou zastávkou na
trati Praha-Brno. Bývalý bordel
(nyní hospoda u „Melicharů“) byl
skoro na půl cestě.

K vyobrazenému zpříjemnění
dochází ovšem jen velmi zřídka.
Nejbližší veřejná akce
Adamovský sochař, Láďa Nečas,
provede v torzu třešně (ca 2,5 m)
své nové umělecké dílo. Na toto
dílo
mu
bude
zakoupena
elektrická řetězová pila, pro
chvíle
rozvahy
mu
bude
připravena dýmka, doutníky a
balené cigarety. Tato umělecká
akce bude kulminovat v sobotu
15. března 2003.

Předpokládaná cyklorúta: Veselíčko, Obyčtov, Ostrov, Borová,
Zvole, Zámek Žďár. Způsob
cesty individuální, tj. dle typu
kola a vlastních sil.
Zvířata v zimě
Mezi Veselíčkem a Lhotkou se
objevil kolouch. Byl spatřen před
Vánocemi 2002. Byl plachý a
letargický. Toto mladé zvíře bylo
vyfoceno
při
dvoudenním
lyžařském přejezdu Vysočiny:
Veselíčko/Křižánky/Veselíčko.

Místo nad zastávkou, asi 400 m od
obce, kde trať kulminuje. Na obr.
regulérní vlak Nové Město – Žďár n.S.

Sousedské vztahy

Příprava třešně pro umělecké dílo loni
na podzim. Vlevo na plošině Petr
Jelínek, Zas. host.
Slavný orchestrion zakoupený
Vojnově Městci v roce 1922.
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Klepání na nebeskou
bránu
Klepání textilií patří k denní
rutině pobytu na usedlosti.

Sousedská
pospolitost
byla
navázána jen vlažně. Soused Petr
Pelikán (na snímku s jedním z
majitelů usedlosti) sice pomohl
při asanaci porostu kolem
usedlosti, avšak třikrát si přišel
pro panáka.

Další plánovaná akce
Někdy koncem dubna, počátkem
května, se uskuteční cyklistický
výlet po pozůstatcích činnosti
Giovanni Santiniho v okolí.

Čtyřicetišestiletý invalidní důchodce
Pelikán vlevo.
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Kostel sv. Václava ve Zvoli na
nejkratší cestě mezi Adamovem a
Veselíčkem.
Veselíčko bulet1.doc

letos pro všechny,
příští rok jen pro
čestné a zasloužilé hosty
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