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Buena alma de la hacienda
Nejvýznamnější
titul
usedlosti
„Buena alma de la hacieda“ za rok
2004 byl udělen Petru Vaňkovi von
Sonenberk, který ho získal již po
druhé v historii usedlosti. Letos bude
propůjčován další titul „Pocestný“
tomu, kdo v jednom dni v okolí
usedlosti ujde 25 km, ujede na lyžích
40 km nebo na kole 60 km.

všechna pracoviště jsou vybavena
varovnými tabulkami. V lese tomu
tak není a proto nastal úraz třískou.

únor 2004
pravý e-bulletin
¨
Radek Tejkal®

Nový výlet bude po stromech již
chráněných nebo chráněných teprve
od tohoto výletu.
Snímek dole byl pořízen po sjezdu
z kopce Kamenice 780 m über m.

Nové objekty na usedlosti
Objekt „Nepojmenovatelný“ Ládi
Nečase byl zušlechtěn natřením.
V jeho blízkosti byl instalován další,
tentokrát účelový objekt, „střecha“.
Úraz se dostal až na provizorní operační
stůl, kde byl ukončen dvojicí zkušených a
zodpovědných spolupracovníků

U posledního vlka
Poslední podzimní cyklistický výlet
se konal do oblasti výskytu posledního vlka na Vysočině, na něhož si
ještě dobře pamatuji ze školních
výletů na hrad Pernštejn. Z důvodu
zplesnivění byl již dávno odstraněn.
Kresba „Pocestný“ Williama Blakea bude
součástí čestného diplomu.

Nepojmenovatelný v popředí, střecha
v pozadí, mezi nimi autor objektu Petr
Vaněk v pracovním

Dalším účelovým objektem stejného
autora je „koza“, která bude součástí
instalace „letní koupelna“.

Les zas v cajku
V rámci letošní extenzivní houbové
sezóny (nalezeno hub pro tři osoby
na týden) byla se Zuzanou Michálkovou a Jirkou Raškou provedena
(po 10 letech) údržba lesa v majetku
usedlosti. Všechno suché a shnilé
dřevo bylo vytaženo z lesa a buďto
hned na louce spáleno nebo na
spálení odvezeno.

Na vycpanou vlčí postavu si ještě dobře
pamatujeme ze školních výletů na hrad
Pernštejn v šedesátých letech. Z důvodu
zplesnivění byl tento již dávno odstraněn

Poznej Žďárské vrchy
Vrchy čili kopce. Po osmistovkách
jsou dalším cílem sedmistovky na
kole. Dále se letos bude navazovat
na předcházející výlety: smírčí kříže
kolem Křižanova a Kadolce, architektonické relikty po J.B. Sanitim.
Jirka Raška u asanačního ohně. Les
v majetku usedlosti čítá 8 stoletých smrků,
enormní břízu a další stromy (viz obr.)
pocházející převážně z náletů.

Pozor na úrazy třískou
Práce na usedlosti přinesla zatím jen
drobná zranění a úrazy. To proto, že
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Vlevo koza, vpravo sud, vana je již ve
stodole, sifon v nářaďovně. Na ztvárnění
letní koupelny bude vypsána soutěž a její
provoz bude zahájen slavnostním prvním
umytím některé z ženských celebrit.

Finále v biliáru
Po četných semifinálových turnajích
se do finále turnaje v biliáru o „Tágo
Veselého Líčka“ probojovali následující borci:
Pavel Tejkal – Ostrava, student
Jan Tejkal – Praha, student,
Petr Pavlíček – Blansko, zaměstnanec
Jiří Hromek – Adamov, revizní technik
Václav Pátek – Hamry n.S., tesař
Jakub Vaněk – Pardubice, student
Tomáš Henek – Brno, Dunlop
Zdeněk Kyzlink – Olomučany, technik
Radek Tejkal – Veselíčko, zaměstnanec

Turnaj o sponzorské ceny se
uskuteční poté, co teplota v kulečníkovém sálu vystoupí nad 150 C a většina finalistů bude mít čas. Finalisté
a další, hrajeme závazně podle
následujících pravidel:

(kolem 1500 m über m). Stav tratí
dobrý, počet běžců mizivý.

něm i zahrádka léčivých bylin okolo.
Byl schválen rozbor silných stránek
a zařízení uvolněno pro provoz i
v dalším roce.

Kulečníková pravidla
Hrajeme biliár nikoliv karambol.
Rozstřelující hráč má právo výběru
barvy koulí, jestliže po rozstřelu utopí
jakoukoliv kouli. Zahraje-li rozstřel s
faulem, právo výběru přechází na
soupeře.
Na rozstřel se koule staví do
trojúhelníku tak, že ve středu je černá
koule a na vzdálenějších 2 rozích celá a
půlka.
Vybraná barva koulí je ta, kterou hráč
utopí bez faulu.
Trest za faul je, že si můžeme dát bílou
kouli kamkoliv.
Černou
kouli
hrajeme
kamkoliv
(samozřejmě musíme předem hlásit
kam).
Pokud utopíme zároveň bílou, znamená
to prohru. Soupeřova koule se při tom
utopit může.
Černá koule utopená při rozstřelu
znamená výhru.

Co je faul:
- netrefení žádné koule
- dotkneme-li se napřed cizí koule
(černá je prozatím taky cizí), a to i při
hraní nejdříve o mantinel
- utopení bílé koule
- vypadnutí jakékoliv koule mimo herní
plochu
Pozn.: vypadnutá koule hráče se dává
na bod, vypadnutá koule soupeře se
utápí
- dotknutí se tágem jiné koule než bílé
- posunutí jakékoli koule rukou nebo
oděvem.
- hráč se nedotýká alespoň jednou
nohou země.
Pozn.: Utopení koule soupeře není faul.

Rezervace Veseličské mokřadlo – stav
v období Vánoce-Silvestr 2004

Jasný směr i cíl cesty
Jediné připomínky k provozu na
usedlosti v roce 2004 se týkaly
špatného značení příjezdových cest.

Silné stránky našeho ulevovadla:

Tedy: z Nového Města je příjezd
z křižovatky na jihovýchodě od
modré tečky. Není značená. Pokud
na levé straně silnice (v poloze
modré tečky) uvidíte Pána silnic (viz
foto), pak jste ji už přejeli a musíte
odbočit - cha, cha - až u Mělkovic
(zelená tečka).

Golden Lord of the Road

Pokud jedete od Jam. I když, proč
byste jezdili od Jam. Kdybyste
zabloudili do Jam, třeba traktorem,
je směr a cíl cesty jasný.

Jan Tejkal, ředitel finále TGV
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•
stimulující prostředí u
černého bezu (oproti běžné
sterilní vykachličkované kobce)
•
pootevřením dveří je možno
regulovat stupeň intimity nebo
propojenosti s přírodou
•
přirozená klimatizace (žádné
náklady na nucený oběh
vzduchu)
•
přirozené osvětlení (žádné
náklady na osvětlení)
•
žádná spotřeba vody (úspora
ca 40 Kč měsíčně)
•
žádné pořizovací náklady
(stavba, instalace, inženýrské
sítě, rozvod elektřiny)
•
žádné náklady na vybavení
(mísa, splachovadlo, světlo,
větrák, poličky atd.)
•
není třeba žádné WC štětky
a misky na WC štětku
•
naopak je zde věšák, který
na všech WC mnohdy citelně
chybí
•
relaxační hudba (svist větru,
zpěv ptáků apod. zcela zdarma)
•
relativně delší cesta
z obytných prostor dává prostor
k mnohé úvaze
• typický odér nenechává na
pochybách, kde se skutečně
nacházíme a proč tu jsme (oproti
umělým pachům používaných na
WC – žádné náklady na eliminaci
přirozených pachů)

Dobrá zpráva

Stav běžkařských tratí
Stav lyžařských tratí pro běh (či
chůzi) na lyžích na Vysočině nemohl
být zhodnocen, protože sníh dodnes
(poslední víkend v lednu) řádně
nenapadl. Z tohoto důvodu musel
být první tréninkový běh uspořádán
v rakouském letovisku Hofgastein na
místních loipen ve vyšších polohách

Účastníci výročního setkání, zleva: Ivo Žák
(realizátor), Radek Tejkal (projektant),
Petr Pína (koordinátor), Karolína a Jitka
(za fotoaparátem – background service)

Prostě od hřbitova doprava

Setkání po roce
V listopadu 04 došlo k výročnímu
setkání budovatelů ulevovadla.
Z výroční zprávy citujeme: po roce
provozu funguje ulevovadlo jistě a
spolehlivě, prospěla nová střecha na

Zatím bez komentáře ….

