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Orientační závod

Ze zábav např.: Jízda na koni
z Polničky do Hamrů na Machovu
„Pevnost“ a na Svratouch (Radek),

Orientační závod VESELÍČKO, 1.
ročník, se uskutečnil na naší usedlosti 22.7. Závodilo se v krásném terénu
jižně od Veselíčka, trať dvakrát přetínala rezervaci „Veseličské mokřadlo“ – viz na východě, mezi dvěma
rybníky. Zklamáním byla účast - někteří hosté usedlosti ani nenastoupili
na start. Ředitelem závodu byl Jan
Tejkal, který vám vzkazuje, příště
běžte taky, je to prdel.
Výsledková listina:
1. Petr
2. Pavel
3. Luďa a Radka
4. Milan a Jára

září 2003
pravý e-bulletin
vydává Radek Tejkal

39:16
45:30
1:49:00
1:51:00

Od Peperku a Zelené hory na západě,
po Jiříkovice, Radňovice, Slavkovice
a kopec Harusův na severu,
daleké obzory na východě,
a horu Vejdoch s dvěma stromy
na jihu.
Mámo, kup mi kšandy,
nemůžem chodit nahatí,
ostatně, dost bylo srandy,
fakt se ti to vyplatí.

procházka v suchopýru pochvalém
na „Mokřadle“ (Radek a Marie),

Dobrá duše usedlosti
Po ročním úsilí se podařilo zachytit na digitální pixle dosud jedinou nositelku titulu „Buena
alma de la hacienda“, která se
příští rok dožívá 80 let.

nebo rekreace jak se sluší a patří
(Pavel po malování).

Běželo se na mapě Plkoš z roku 97.

Prázdniny na Veselíčku
Třetí červencový týden byl prázdninovým. Jeden den se pracovalo a jeden rekreovalo. Z prací např.: úprava
zahrady, odbezovní (Jan a přátelé),

Whisky s kroupama

Poesie na Veselíčku 1

malování vápnem a primalexem
v jedničce (Pavel a Luďa),

Mámo, kup mi kšandy,
ale ne ty ouzký s patentem,
ale ty široký s dírama na knoflik.
A já se je připnu k manžestrákám,
ale ne k těm ouzkejm,
který tísní ve stehnech
a ve kterejch se potí prdel,
ale k těm širokejm,
který se dají natáhnout až pod
bradu,
a s nohavicema, kterejma můžou
větry foukat bez zábran tam i sem.
Mámo, kup mi kšandy,
takový jaký jsem ti říkal,
neříkám přece, že je budu nosit
do práce a na plesy.
Budu je nosit při západu slunce
a v podzimním větru pozorovat zem:
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Tento nápoj si na Veselíčku oblíbili
dva statní hoši. Kroupy o velikosti
křepelčích vajíček padaly bohudík
jen jednou. Ekologický led sponzorovala příroda, whisky byla moje.

Poesie na Veselíčku 2
Všechny holky, které miluješ,
jsou krásné.
Ty ostatní jsou škaredé.
Pokud nezkrásní tvou láskou.
Také se stává,
že některé z těch krásných,
náhle zoškliví.

Pohled na dědinu
Pohled ze severu. Nejvýš stojí rozestavěný dům Krčilův, jehož majitel slíbil příští měsíc uvolnit
k odběru svoji kadiboudu - a oblíbená dvojice Petr Pína a hajnej
z Křižánek pomoc při její instalaci.

žilo Jirkovi Hromkovi v krátkých
chvílích víkendové siesty.

„Tu máš hřiba řizku!“– tímto předává soused ze severu Pelikán Ivanovi (prvý zprava) čerstvě nalezeného exempláře.

Intriky souseda Stejskala
Tento soused z jihu zorganizoval
v osadě podpisovou akci pro zrušení odkupu pozemku před naší
usedlostí určenému ke stavbě septiku. Stejskal se domnívá, že by se
„vandrákům“ nemělo nic prodávat.
Ing. Kadlec z oboru investic a Ing.
Zvěřinová, místostarostka, nemají
názor až tak zcela totožný.

Zaměření parcely za účelem scelení a rozšíření pozemku provedla
geodetka Tulisová ze Žďáru.

Čestní a zasloužilí hosté
Po ročním působení na usedlosti se
čeká na desátého čestného a zasloužilého hosta (viz Veselé líčko č.1;
vyjmuti jsou ČaZ synů a ženy). Dosud rozeznáváme následující ČaZ
(dle abecedy):

Hromek Jiří, Kyzlink Zdeněk,
Nečas Láďa, Odehnal Luďa, Pína
Petr, Vaněk Petr, Všianský Zdeněk, Vyhňák Ivan, Žák Ivoš.
Další přírůstek
do rodiny sedacího nábytku je
křeslo zvané houpací. Jeho „dočasný pobyt“ způsobil Ivan
Vyhňák, který ho též dovezl a instaloval. Hned příští týden poslou-
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Úpravy vnitřního terénu
sestávaly z opravy uhelní přístavby, z níž padalo uhlí do studny (Ivan, Zdeněk); zmenšení pískoviště, protože písku ubývá
(titíž), zpřístupnění zahrady ze
dvora dírou v šopě (Radek); odbezování a úklid jižní hranice
usedlosti a její dočasné oplocení
(Radka, Zdeněk, Pavel); spálení
zbytků dřeva na zahradě (Pavel);
stavba odtokového koryta (Luďa,
Jenda, Ivan); vaření pro celou
bandu (Radka).

Break dance nad žlabem
Nad žlabem však prázdným. Žlabovou dálnici pro odvod dešťové
vody zbudovat Luďa Odehnal
s Jendou a dalšími příležitostnými pomocníky. Za sucha to může
sloužit jako chodník, řekl jsem. A
za mokra jako brouzdaliště, řekl
Ivan Vyhňák.

Člověk míní, kamarádi
mění. Domníval jsem se, že při
„pracovních dnech“, následující
postup bude účelný: Ukážu a řeknu, co by se mohlo dělat, a každý
si vybere (nebo nevybere) co by se
mu líbilo. Skutečnost je však jiná:
Nikdo se mě na nic neptá a každý
dělá to, co sám považuje za účelné.
Jeden příklad z mnoha: Zdeněk
Kyzlink likviduje černý bez z jihu.

Elektrika, která nekopne
byla nakoupena, instalována, zazděna a zrevidována, předtím než
byla vybourána a zlikvidována,
Jirkou Hromkem. Práce to byla
dvoudenní, ve dne se stihla jen
ohřát polívka, buřty se opékaly až
za tmy. V noční partii kulečníku
došlo k překvapení, když host
zvítězil nad domácím 3:2. Je vidět, že Jirka má dar na koulové
sporty, už mu chybí jen vrhat.

Jirka svou profivratačkou neomylně zasahuje průmět své hlavy. Elektrorevize viz další číslo.
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č. 6, ročník 2003
letos pro všechny,
příští rok jen pro čestné
a zasloužilé hosty a VIP

