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Dopis z Líčka

Po-Santiniovská cesta

Relativním neúspěchem skončila sólová návštěva sochaře L. Nečase na
Veselíčku. Z jeho pozůstalého dopisu citujeme:

Řádně se uskutečnila dle plánu,
proto není třeba komentáře, jen
heslovitě: v pátek návštěva u Petra Jelínka v obci Krátká, dvě lehká zranění, žádná práce na Veslu,
třešně, lehce odvinutá padesátka,
atd.

... Ujel mně vlak, tak jsem jel dalším. Ten ač měl jet do Brna hl. n.
jel do Heršpic. Prý pak bude do
Brna couvat.S několika odhodlanci jsme tedy přesedli na vlak.
co přijel odněkud z jihu. Tento
vlak ale dal přednost tomu vlaku,
co měl do Brna couvat. Ten ale
necouval. Přepojili lokomotivu
zezadu dopředu...Ve vlaku byla
taková hodná průvodčí. Byla z
Líčka. Nabídla se, že mě ve svém
voze do Líčka sveze - byl to Peugeot, číslo nevím, ale byl červený
a při rozjíždění cukal. Možná to
bylo tím, že se rozjížděla na trojku). Teď sedím v kuchyni a koukám z okna. Leje jako z konve.
Uvážil jsem si tedy čaj, který připravili mix-managers z obchodního domu Tesco. Je kupodivu
dobrý... Utočil jsem si cigaretu z
vanilkového tabáku zn. Nelson.
Je vietnamské provenience. Také
tento tabák je dobrý... Radku,
přesto, že přestalo pršet a udělalo se velmi pěkně, nemohu zodpovědně pokračovat na zvelebení
pahejlu. Ten se ukázal jako zlomyslník a svojí prohnilost skrýval
až do poslední chvíle. Pila projela skrz. Objevil jsem mraveniště
uvnitř pahejlu. A tak objekt, který
tam měl stát zůstane na Líčku jen
v podobě modelu. Nový nápad
bezprostředně nemám, ale i tak
se bude jednat o improvizaci... ...
Pokud bude možné, takto lešení
kolem pahejlu nech. Já se v nejkratší době ozvu, aby se to už nějak solidně dodělalo.Člověk míní,
pahejl mění.
Laďo, vydrž, pryč s mravenci a všekazy! Ať žije dílo!
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Kaplička v Dlouhé, malé obci u Řečice.
Největším přínosem Santiniho bylo (podle
náš i architekta Kudrnáče) tradice, kterou
zde vytvořil. Stavby „v jeho stylu“ se staví
v podstatě dodnes
Petr Vaněk, host ČaZ, dojíždí v předvečer
výletu mezi opékače buřtů,
Zdeňka Kyzlinka, hosta ČaZ a Zdeňka
Všianského, uprostřed

PÉTANQUE - soustředění
Po dvou předturnajích v posledních týdnech, kterých se zúčastnili
borci z Adamova, Pardubic a Veselíčka, vyvrcholila půlka sezóny posledním turnajem. Do finále dvojic
se na otevřeném travnatém hříšti
při západu slunce se probojovali:
manželé Hromkovi vs. Tejkal,
Vyhňák. Zbraň proti manželské
sladěnosti se druhé dvojici podařilo najít až v závěru, kdy Ivan
Vyhňák posledním hodem zajistil
cennou remízu.

To nejnižší je jedna z pacek, nad ní se
týčí hlava, vpravo je tělo – to je ta
slavná obyčtovská želva

V Bobrové. Červená plechová střecha
jako na Veselíčku.

Manželé Hromkovi sledují jak jejich
druhá koule přestala respektovat zákony balistiky a mizí daleko za lesem,
směr Jámy. V pozadí obec Veselíčko.

Rozhodující kolo bylo pro nepřízeň počasí (tma) zrušeno. Obě
vítězné dvojice byly odměněny večerem s buřty a zpěvem a návštěvou rezervace s průvodcem.

TOP THREE
Na Veselíčku se nezanedbává ani
oblast popmusic. V domácí hitparádě (naživo) vede Ivan Vyhňák,
před Petrem Kidem Pínou a hajným Žákem. V zahraniční (na cd)
pak Tracy Chapman před Gary
Rexem Tannerem a J.J. Calem.

seno ho naplnilo celý (verš vypůjčen od J. Vrchlického). Díky
voluminósní postavě p. Sochora
se celý objem podařilo nacpat do
jednoho kamionu s plachtou.

Špinaři na komíně

Retrospektiva včerejšího finále v „jeu
de boules“ na hrázi rybníka uzavírajícího rezervaci „Veseličské mokřadlo“

Zednická parta a rodina Špinarů z
Hamrů provedla opravu dvoukomína (pro 2 a 3 – vyměněny 4
nejvyšší šáry cihel) a postavila
nové komíny pro 1 a koupelnu.

Hosté ČaZ se množí

Elektrika v jedničce
V rámci zmíněného soustředění
bylo provedena elektrika v nově
zřizované místnosti. Přestože revizní technik J.H., který práce řídíl, zjistil že na nuláku je napětí
30V, práce dokončil, avšak nezrevidoval. Následné práce se
budou provádět již od začátku.

Mladý a starý Špinar při částečném
plagování komína v Židenicích

Lepší než zámek a petlice

J.H. dokládá, že to funguje

Kulečníku dvakrát hurá!
Billiard instalovaný do šestky,
kde se dá rovněž posedět, vypít
čaj a poslouchat z kazet blues,
byl vyvodovážen a prohlášen za
uživatelný. Čtyři svislé trámy
tvoři přirozené handicapy. Dvoudenní turnaj majitelů skončil bez
výrazného úspěchu kohokoli.

Pohled od komína na dvůr. Seno se
začíná vršit v levém horním rohu.

Za účelem střežení usedlosti byl
najat hlídač vybavený a vycvičený bránit dům proti všem útokům, včetně chemického a atomového. Proti běžným lupičům i
organizovanému zločinu je vybaven vzduchovkou a útočnou vidličkou.

Čestní a zasloužilý hosté nabývají převahu nad ostatními frekventanty usedlosti. Není měsíce, aby
nepřibyli další. Za účelem jemnějšího rozlišení byl zaveden nový rytířský titul „Buena alma de
la hacienda“. Zpětně za rok 2002
získala toto ocenění Květa Tejkalová za to, že zahájila úklidové
práce a ve svých téměř osmdesáti
letech se od práce a zpět dopravovala ze Žďáru na kole. Letošními aspiranty na tento titul jsou
Petr Vaněk a Zdeněk Kyzlink.
Pozor! tento titul není dědičný!
Jednička před malováním
V jedničce po instalaci elektriky,
položení dlažby, obložení linky a
plynového sporáku stačí už jen
vymalovat. Pietně si proto připomeňme stav zhruba před rokem, jak je patrný na následující
zažloutlé fotografii.

Zloději, tak tudy cesta nevede!

Likvidace sena

Pavel Tejkal po prvním šťouchu na
nově instalovaném billiaru

Veselíčko bulet5.doc – str. 2

Dvacetileté seno, které kdysi mělo sloužit kozlům za potravu bylo
téměř definitivně zlikvidováno.
Po loňském osmihodinovém pálení, se zbytek podařil udat přes
pana Sochora ze Slavkovic do
statku v Mělkovicích na podestýlání bejkům. Na dvůr vyházené

Stav po likvidaci pachově
nejodpornějších odpadků v březnu 02
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letos pro všechny,
příští rok jen pro čestné
a zasloužilé hosty

