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První volnočasovka v září byl jako obvykle debatní a filmový klub. 
Další týden se konal výlet do Babiččina údolí, kam se hlinečtí fokusáci 
vydali společně s dětmi ze ZŠ Ležáků. Akce byla v rámci týdnů pro 
duševní zdraví. Měli jsme možnost prohlédnout si prostředí, ve 
kterém vyrůstala Božena Němcová. Navštívili jsme Ratibořický mlýn, 
mandl a Staré bělidlo. Poté jsme se občerstvili v místní restauraci, 
vyfotili se u Ratibořického zámku a autobusem vyrazili zpět k domovu. 
Jelikož jsou letošní Týdny pro duševní zdraví zaměřené na téma „práce 
a duševní zdraví“, připravili jsme si pro klienty i žáky kartičky, na které 
zapsali do imaginárního kufru, své silné stránky, využitelné v práci.  
Hned druhý den se konala společná akce neziskových organizací 

pracujících s duševně nemocnými lidmi v Pardubickém kraji. 
V Tyršových sadech v Pardubicích jsme se sešli, abychom poměřili své 
síly ve hře pétanque. Bohužel jedna naše skupina vypadla hned 
v prvním kole a ta druhá v semifinále. I přes to a celkem vytrvalý déšť 
jsme si akci užili.  
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Další týden jsme chtěli vyrazit do Prahy na parník na celofokusácké 
setkání. Bohužel, nakonec nezbylo mnoho zájemců, tak jsme zůstali 
v Hlinsku a vyrazili na něco dobrého do místní restaurace.  
Poslední volnočasovku jsme vyzkoušeli náš nový fotbálek a stolní 
tenis, který jsme pořídili z daru z výtěžku z Benefičního plesu od 
zapsaného spolku Provas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noční sen 

 

O půlnoci za stálého vánku 

Kdy luna má tvar kulatý a plný 

Já na svém černém koni 

S bílou hvězdou na čele 

Po břehu moře tryskem letím 

A on pode mnou vesele pádí 

Voda se vlní  
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Pěna se vzdouvá  

A tichou píseň moře si brouká  

Od kopyt koně kapky 

Jak bílé perly stříkají 

Na smaragdovém moři třpytí se 

Stříbrná měsíční cestička 

V rozevlátých bílých šatech 

Po stříbrné cestě pospíchám 

Na černém koni ostrov fantazie 

Her a pohádek hledám 

Nakonec našla jsem 

tu pohádkovou zem 

A ráno zjistila 

Že to byl jen krásný sen 

 
Autor Lenka Svobodová 

 
 

 

Ruka, Wallanderův svět 

Henning Mankell 

Po třiceti letech na stejném pracovním místě je komisař Kurt 
Wallander unavený, nevrlý a má nutkání konečně něco změnit. Když 
se mu naskytne možnost koupit starý statek s kouzelnou zarostlou 
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zahradou na klidném venkově, zdá se to jako sen. Idyla se však vzápětí 
rozplyne — komisař na zahradě najde ruku, vlastně celou kostru, 
pohřbenou v mělkém hrobě. Místo zařizování útulného domova tak 
Wallanderovi nezbývá než se pustit do toho, co mu beztak jde nejlépe 
— do pátrání po vrahovi. 
 
Druhá část knihy potěší srdce každého Wallanderova fanouška. 
Henning Mankell v rozsáhlém doslovu popisuje, jak celá série 
vznikala, a prozradí čtenářům zajímavé střípky ze zákulisí slavné 
kriminální ságy. Následuje přehledný soupis všech dvanácti dílů, 
medailonky nejdůležitějších postav a rozsáhlý jmenný rejstřík. 
Netradiční přehled plasticky zobrazuje celý Wallanderův svět — jeho 
blízké, kolegy a všechny další postavy, které zalidňují jeho literární 
krajinu. Pestrou mozaiku doplňuje rejstřík míst, kde Wallander 
pobýval nebo kde vyšetřoval své případy, a nechybí ani jeho výčet 
hudebních děl. 

 Kdo však nečetl všechny díly, nemusí se bát nějakých prozrazení. 
Rejstříky zůstávají věrné detektivní záhadě a naopak působí jako 
lákavá návnada pro další četbu.  

 

Než přijde mráz 

Henning Mankell 

 

Případ komisaře Wallandera a Lindy Wallanderové. 

H. Mankell (1948) pochází ze Stockholmu a vyrostl na různých místech 
Švédska. Na začátku 90.let vytvořil postavu komisaře Wallandera a 
vytvořil o něm 11 knih, které ho proslavily po celém světě. 

Jednoho srpnového večera roku 2001 zavolá na stanici v Ystadu 
člověk, který prý viděl na jezeře Marebo hejno hořících labutí. Kurt 
Wallander se k jezeru vydá, aby zjistil, co se stalo. Bere s sebou i dceru 

https://www.databazeknih.cz/autori/henning-mankell-6503
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Lindu, která právě dokončila policejní akademii ve Stockholmu a má 
nastoupit k ystadskému policejnímu sboru. U jezera žádné stopy 
nenajdou, ale za pár dní udeří zvířecí sadista znovu a brzy začnou 
mizet i lidé. Za záhadných okolností se ztratí také Lindina kamarádka z 
dětství Anna. Otec a dcera Wallanderovi se pouštějí společně, a přece 
každý po svém, po stopách vedoucích až do guayanské džungle a ke 
křesťanskému soudnému dni. Lindina policejní kariéra může být 
ohrožena dřív, než vůbec začala. 

 

Příspěvek od Dany Ročňákové 

 

 

 

6.9.2017 

Téma: Program na říjen 

Výstup: Návrhy: Stolní hry, bowling, muzikoterapie. 

Téma: Výlet do Babiččina údolí se ZŠ Ležáků v rámci TDZ  

Výstup: Předání podrobných informací, případní zájemci se můžou 
hlásit svým KP. 

Téma: Turnaj v pétanque 

Výstup: Předání podrobných informací, přihlášení aktivních účastníků 
a „fanoušků“. 

Téma: Plavba Parníkem „Cecílie“ po Vltavě 20.9.2017 

Výstup: Předání podrobných informací o plánované akci. Případní 
zájemci se můžou hlásit svým KP. 

Téma: Zařazení muzikoterapie do říjnového programu 
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Výstup: Předání podrobných informací - co je muzikoterapie, k čemu 
se využívá a jak nám může být prospěšná. 

Téma: Říjnový výlet do Pardubic na hokejový zápas 

Výstup: Případní zájemci se můžou hlásit svým KP. 

Téma: Koncert pro duševní zdraví  

Výstup: Předání informací o aktivitách střediska.  

Téma: Náměty, připomínky a stížnosti 

Výstup: Nikdo z přítomných nemá za uplynulé období ani v tuto chvíli 
žádné připomínky ani stížnosti. 

 

 

Přísloví o přátelství 

Zahodit oddané přátelství je jako skoncovat se životem.     Sofokles 

Dobrý přítel je můj nejbližší příbuzný.     Thomas Fuller 

Dobrého přítele drž oběma rukama.     Nigerijské přísloví 

Zlato je testováno ohněm, přátelství nouzí, přátelství je součást 

lidského štěstí.     Jan Werich 

Člověk má být ke svému příteli takový, jako sám k sobě.     Sokrates 

Přátelství je ten neuchopitelný pocit bezpečí, kdy člověk nemusí před 

druhým skrývat myšlenky a vážit slova.     G. Elliot 

Přátelství násobí radost a dělí žalost.     Francis Bacon 
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Přátelství je dcerou ctnosti, zločinci se mohou spřáhnout, ale ne 

spřátelit.     L. Goya 

Opravdové přátelství může vyrůstat jen ze spojení podobných povah.     

Ludwig van Beethoven 

Přítelem je ten, kdo o vás všechno ví a přece vás má rád.     Plutarchos 

Příspěvek od Drahuše Smékalové 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houbový Stroganoff 

Doba přípravy: do 30 minut 

Počet porcí: 4 

Elegantní jídlo, prý vymyšlené pro ruského šlechtice Stroganova, 
kombinuje telecí maso se žampiony a zakysanou smetanou. Ale maso 
můžete úplně vynechat a jídlo bude – a to za čtvrt hodiny – stejně 
přímo královské! 
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Suroviny: 1 lžíce oleje 
  1 cibule 
  4 stroužky česneku 
  500 g hub 
  50 ml vývar 
  1 ČL papriky 
  3 PL zakysané smetany 
  4 PL petrželky 
  sůl 
  pepř 
 
Postup: 
Ve velké pánvi nebo kastrolu rozehřejte olej, přidejte nakrájenou 
cibuli, česnek a houby a za stálého promíchávání je 5 až 10 minut 
smažte. Podlijte vývarem, poprašte paprikou, solí a pepřem a ještě 5 
minut poduste. Před podáváním vmíchejte smetanu, jen aby se 
prohřála. 

Jídlo podávejte posypané petrželkou, například s rýží. 

Zdroj: http://fresh.iprima.cz/recepty/houbovy-stroganoff 

 

 
 Kulturní akce na Hlinecku – říjen 2017 
 
TADY NEZISKOVKY – VÍTEJTE! 

Pátek 6. října od 9 do 13 h   

Budova bývalé MŠ Lidického (u kostela). 

Společné představení činnosti neziskových organizací působících na 

Hlinecku. 
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FRANTIŠEK SEGRADO S KAPELOU & MICHAL HORÁČEK 

Úterý 10. října od 19 hodin  

Multifunkční centrum   

Vstupné 120 Kč. 

 

HANA ZAGOROVÁ & PETR REZEK – PRONÁJEM  

Neděle 15. října od 19 hodin    

Multifunkční centrum 

Vstupné 690, 590 a 490 Kč. 

 

PAVLÍNA JÍŠOVÁ & BABABAND 

Pátek 20. října od 19 hodin  

Multifunkční centrum   

Folkový koncert. Vstupné 190 Kč. 

 

NORMÁLNÍ DEBIL - Východočeské divadlo Pardubice  

Úterý 24. října od 19 hodin 

Multifunkční centrum 

Deník puberťáka aneb Mé dětství v socialismu. 

Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu podzim 2017. 

Volné vstupenky ještě k dispozici na www.mfc-hlinsko.cz. 

 

HNILIČKOVO SMYČCOVÉ TRIO  

Středa 25. října od 19 hodin    

Multifunkční centrum 

Koncert vážné hudby. Vstupné 120 Kč. Galerie MFC 

 

XXV. ČESKÁ A XXIX. HLINECKÁ VÝSTAVA CHRYZANTÉM 

27. - 29. října  

Multifunkční centrum     

http://www.mfc-hlinsko.cz/
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Pořádá Základní organizace ČSZ – klub chryzantéma za podpory 

českého zahrádkářského svazu, města  Hlinska a Pardubického kraje. 

Výstava je otevřena v pátek a sobotu od 9.00 do 17.00 hodin a v 

neděli  od 9.00 do 12.00 hodin. V neděli se pak od 12.00 do 13.00 

hodin uskuteční tradiční výprodej exponátů. 

 

VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY 

Neděle 29. října od 18 hodin   

Multifunkční centrum 

Vstupné 230 Kč. 

 

IVO ŠMOLDAS A JANA RYCHTEROVÁ – PRONÁJEM  

Úterý 31. října od 19 hodin    

Multifunkční centrum 

Zábavný pořad plný inteligentního humoru, vtipných komentářů a 

bystrého pohledu na aktuální společenské dění. Vstupné 240 Kč. 

 
 

 

Beseda s Jirkou Šteflem 

Zveme vás na besedu s jedním z prvních peer konzultantů, který  

působí v Mladé Boleslavi. 

Besedu nazval „Žiju s duševním onemocněním a pomáhám duševně 

nemocným“.  

Čeká vás seznámení s jeho příběhem, video, jak vypadá den s peer 

konzultantem, prezentace jeho práce a ukázky fotek fotbalového 

týmu Fokusu a jeho mezinárodního utkání v Holandsku. 

Termín konání je pátek 27. 10. od 10 – 14 hodin. 



10/2017 

12 

 

 
Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
  4.10.  Debatní a filmový klub 
11.10.  Stolní hry  
13.10.  Hokej Pardubice  
18.10.  Bowling 
25.10.  Muzikoterapie – předvedení nástrojů 
27.10.   Beseda s Jirkou Šteflem 
1.11.   Debatní a filmový klub 

 
 

 
FOKUS Vysočina, středisko Hlinsko 

Karla Lidického 1213 
539 01 Hlinsko  

Web: www.fokusvysocina.cz 
Mobilní telefon na vedoucí (Míša Růžičková): 777 151 497 

 
Komunitní tým: 

E-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz 
Jana Horynová: 777 151 494 
Lucie Motlová: 725 730 100 

Radka Tkáčiková: 778 701 282 
Marcela Šulcová (peer pracovník): 778 403 864 

 
Dobrovolnické centrum: 

E-mail: dc.hl@fokusvysocina.cz 
Hana Chmelíková:  774 151 489 

 
 


