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Dobrá zpráva skutečností
Poslední dobrá zpráva z minulého
čísla se stala skutečností. Vše, co
třeba vědět, lze vyčíst z obrázku. V
současné době je matka, Tejkalová
Radka, se synem v bezpečí na
klepačovské usedlosti.
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Putování bylo vymezeno obcemi:
Svratouch,
Lavičné,
Zlobice,
Strážek. V pěti dnech se urazilo
kolem 200 kilometrů Rozsáhlá
dokumentace s cca 500 fotografiemi
od 6 fotografů je k dispozici. Další
účastníci: 5 krytých vozů, 47 koní.

Nové objekty na usedlosti
Létavci „domácí“

Tomáš Odehnal rádoby Tejkal krátce po
porodu v „cikánské porodnici“ v Brně. No,
i jméno mohlo být jiné, třeba Mirek

Reminiscence Silvestr
Teprve nyní bylo zjištěno, že největší kastrol na usedlosti se blíží
propálení. Způsobilo to zřejmě vaření guláše pro níže uvedenou společnost. Pokud dobře počítám, šlo zde o
večeři pro minimálně devět lidí. Na
dalších neuvedených fotografiích je
zřetelně patrný předmět doličný a
ochutnávání z něj. Hej!

Na začátku května se na naší louce
„Na Rohance“ usídlil párek kačen.
Protože se zde chovali jako doma,
bylo je možno označit za domácí.
Podobně jako dosud neidentifikovaného ptáka, který prožil mládí
v bezu u DC a později si dělal nárok
na celou zahradu a celý dvůr. Jeho
práva mu ovšem nemohla být upřena
(my se zde nenarodili).

V této pravidelné rubrice dnes
představujeme
objekt
„Daliho
hodinky“ instalovaný naproti letnímu bytu. A „Odine, spi nad námi!“
instalovaný na torzu třešně.

Autor objektu: Radek Tejkal

Párek kačen na Rohance

Autor objektu: Radek Tejkal. Autor
samorostu: Pepek Tejkal. Oba ve
spolupráci s přírodou

Finále v biliáru je tady
Členové spolku vlastníků: jeden nahoře
vlevo, druhý dole vlevo, třetí byl vykázán a
odjel přespat do Adamova

Pták na kadiboudě

O čarodějnicích

Mezi lidi

Jako tradičně doložila i letos mládež
na Veselíčku svoji písařskou schopnost. U souseda Stejskala stálo „No
Coment“ (s jedním „m“), u souseda
Pelikána „Lamstrong“ (namísto
Armstrong) a u mě to také nebylo
moc slavné. Na fotografii je vidět, že
původním záměrem nezkušeného
písaře bylo označení „ZARÁDKÁŘ.
Předpokládejme, že čárka nad „A“
jednou napravo a podruhé nalevo, je
vyjádřením citu pro grafiku.

Neboť nelze stále blbnout jen na
jednom místě, vydali jsme se na
týdenní čundr na koních a ve vozech.
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Tohle je poslední šťouch letošního
finále. Díky většímu štěstí a pevnějším nervům se vítězem letošního
finále „Osmičky“ stal Jan Tejkal (ta
koule ve vzdálenějším rohu je moje).

Příští rok to bude opět kompetitivnější, neboť do finále se kvalifikova-

li další „kuloví tygří“: Luďa Odehnal
z Klepačova a Drahoš Hrubý z
Bořitova. Finále OSM 05 skončilo,
ceny pobral vítěz, ať žije OSM 06!

A co práce?
Ani ta se nezanedbává: Největšími
letošními akcemi bylo rozdělení
dvora na vyšší a nižší a příprava
opěrných pilířů a terénu pro stavbu
plotu kolem zahrady (provede Dílo
Svratouch).

Zahrádkář se nezapře
Činnost v domě, kterou lez letos
označit věru za liknavou, byla nahrazena činností na dvoře a na zahradě.
Květinová zahrada předdomí, předstodolní a předkadibudková jen
kvete. Navíc byly osazeny osmi
tujemi, šesti různobarevnými šeříky
a dvěma zakroucenýma vrbama.

„kdykoli nás to napadne“. Toto privilegium
jsme již uplatnili na výletě s Petrem a
Luďou. Dokladem naší anabáze je
amatérský (tedy silně) dokumentární film

Crash at Veselicko
Pod tímto titulem se bylo možno dočíst na mnoha internetových stránkách o neštěstí, které se událo 500 m
vzdušnou čarou od Veselíčka, čili
cca 300 metrů od odbočky na
Veselíčko ze silnice Nové Město –
Žďár, čili asi 30 metrů od našeho
lesa. Hoši ve věku 18 a 20 let…

Zahrada předstodolní se šesti tujemi
Náš les začíná křovím (viz šipka). Další
komentář není třeba

Stavba kamenného bezbetonového tarasu.
Snad jen díky vysílení z této práce zasáhli
vyobrazení borci do bojů jen o druhé místo
biliárového finále

Zahrada předkadiboudová se 2 tujemi,
jasanovým náletem (zcela vpravo) a za
kvetoucím hrachem. Ocúny v popředí jsou
na tom naopak dost bledě

Kam za koupáním
Stavitelé sloupků a schodů! Na vyšším
obrázku zobrazené schody (vlevo) byly
nahrazeny žulovými a jejich počet byl
zdvojnásoben. Zde Petr a Luďa u
rozlomeného žulového kříže o obce Jámy

Oblíbené „koupaliště“ mezi Lhotkou
a Jiříkovicemi se čistí. Zhruba metr
výšky jde na pole. Proto byla provedena sólová výzkumná výprava, při
níž bylo probádáno tucet rybníků
v okolí do 10 km od usedlosti.

Je vhodné si připomenout jak to na
dvoře vypadalo koncem března.

Neuspokojivý stav koupaliště tehdy nemusí
být takovým nyní

Nejvhodněji se jeví rybník na Bartačkách,
který leží u samoty kousek od silnice Žďár
– Vatín. Jeho majitel a starousedlík, pan
Zítka, nám dal výslovné svolení ke koupání
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Meditace
Co by z nás bylo bez meditace. Bez
zvnitřněného zopakování prožitků,
pocitů, myšlenek… Tuto situaci
zachytil fotograf peter sonenberk
následující dvojexpozicí:.

Meditační prostor je na usedlosti všude:
zvláště se daří ve dvojce, trojce, u
kulečníku a v letním bytě

Žula nahrazena litinou

V čtyčetisupňovém vedru

Ani zde není jasné, co se vlastně stalo. Smrt
v jahodách je snad útěšnější než smrt na
silnici, která se děje mnoha ptákům i lidem

Kuriozita nakonec
Jediné parkoviště (Tři Studně), kde
se v „po – pá“ platí v naturáliích…

