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První volnočasovkou v březnu byl klasicky debatní a filmový klub.  
Další týden jsme si šli zahrát do Blatna bowling.  
Následující úterý jsme šli do kina. Tentokrát nešlo o žádnou komedii, 
ale navštívili jsme film Masaryk.  
Třetí středu v měsíci jsme si ve Fokusu zahráli stolní hry. Někdo zůstal 
u tradičního Člověče nezlob se, další skupina hrála Žolíky a pár 
odvážlivců vyzkoušelo novou hru Scrabble.  
Další středeční volnočasovka byla akční. Po delší době jsme si vyrazili 
zahrát stolní tenis.  
V pondělí jsme měli další akci navíc. Vyrazili jsme na výlet do 
Pardubic. Počasí nám přálo, tak jsme si mohli užít procházku po 
zámeckém parku a nádvoří a projít se po starém městě. Výlet jsme 
završili nákupy v obchodním centru a zde jsme také navštívili kino. Ve 
3D projekci jsme si vychutnali film Kráska a zvíře. 
Na poslední volnočasovku 
byla naplánovaná 
procházka a návštěva 
výstavy obrazů v galerii. 
Vzhledem k návštěvě 
z ministerstva a z 
městského úřadu, jsme 
vyrazili později a galerii 
bychom nestihli. Využili 
jsme tedy pozvání 
dobrovolnice Věry a 
navštívili její rodinnou 
Galerii Aničky Dvořákové.  
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V letošním roce se naše malá obec dostala na stránky tisku i do 

rozhlasových a televizních zpráv. Zasloužilo se o to vítězství lípy srdčité 

na Lipce, která zvítězila mohutnou přesilou hlasů v letošním ročníku 

ankety Strom roku. Zvítězila daleko před ostatními kandidáty a to 

s více než 55 tisíci hlasy. Všem, kteří svými hlasy podpořili naši lípu, 

patří velké díky. K mohutné lípě se podle místních váže řada 

doložitelných událostí i nejrůznějších pověstí. Říká se, že pod ní tábořil 

Jan Žižka nebo že zde krátkou dobu pobýval Jan Amos Komenský. 

Traduje se také, že láska partnerů, kteří se pod památnou lípou 

pomilují, bude nesmrtelná a přečká veškerá životní úskalí. Lípa vítala 

na svět mnoho lidí narozených na Lipce a pak je zase vyprovázelo při 

jejich poslední cestě.                                              

Velikán s obvodem kmene osm metrů pamatuje osm století a roste u 

cesty směřující od panského sídla na Lipce k místu bývalého hřbitova, 

které je dnes upravené jako hrobka majitelů panství Kustošů. Je odtud 

nádherný výhled na jeden z hřebenů Železných hor i nedaleký prales 

Polom. Věřme, že naše lípa přiláká spoustu turistů, zaslouží si to.  

Příspěvek od Jakuba Jančárka 
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1.3.2017 

Téma: Program na duben 

           Výstup: Návrhy: velikonoční klub, procházka/stolní hry, 

bowling,. 

Téma: Dubnová volnočasovka „navíc“ – čarodějnice s Fokusem H.B. 

           Výstup: Opékání se uskuteční 25.4. na zahradě u hlineckého 

Fokusu. 

Téma: Návštěva hlineckého kina – film „Masaryk“.   

           Výstup: Případní zájemci se můžou hlásit svým KP. 

Téma: Náměty, připomínky a stížnosti 

           Výstup: Nikdo z přítomných nemá za uplynulé období ani v tuto 

chvíli žádné připomínky ani stížnosti. 

 

 

Mnich, který prodal své ferrari 

Robin S. Sharma 

Mnich, který prodal své ferrari patří mezi nejznámější klasická díla s 

duchovní a psychologickou tematikou. Tato „úchvatná knížka“, která 

přináší potěšení i poznání, jak se o ní vyjádřil Paulo Coelho, byla 

přeložena do třiačtyřiceti jazyků a inspiruje miliony čtenářů po celém 

světě. Vypráví příběh o slavném a úspěšném právníkovi Julianu 
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Mantlovi, jenž se ocitl na pokraji smrti, když jednoho dne v přeplněné 

soudní síni utrpěl infarkt. Jeho fyzický kolaps je provázen krizí 

duchovní, která jej donutí hluboce se zamyslet nad neutěšeným 

stavem svého života a vydat se hledat odpovědi na nejdůležitější 

otázky lidského bytí.                                                                                                                             

V naději, že nalezne štěstí a splnění svých snů, vypravuje se Julián 

Mantle na putování do nedostupných indických končin obydlených 

prastarou východní kulturou. Zde se postupně seznamuje se 

starobylou moudrostí a filozofií, která jej naučí objevovat, kultivovat a 

ovládat skrytý potenciál vlastního vědomí, těla i ducha. Někdejší 

slavný advokát, jenž se postupně oprošťuje od svého dosavadního 

životního stylu, prochází hlubokou osobní proměnou.                                                            

Příběh Juliána Mantla čtenáře krok za krokem provází na cestě 

k sebepoznání a ke smysluplnému a vyrovnanému životu.                                                                                                                                              

Robin S. Sharma patří mezi nejznámější odborníky v oblasti osobního 

růstu a rozvoje. Nádherná kniha, která změní váš život! 

Příspěvek od Dany Ročňákové. 

 

A hory odpověděly 

Khaled Hosseini 

Po dlouhých šesti letech čekání se čtenáři konečně dočkali nového 

románu jednoho z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších spisovatelů 

současnosti Khaleda Hosseiniho. Děj románu A hory odpověděly je 

jako rozvětvěný starý dub vyrůstající z prašné půdy afgánské vesničky 

Šádbágh. 

Je to příběh o těžkém životě, o tom, že někdy člověk musí useknout 

prst, aby zachránil ruku, ale ze všeho nejvíc je to příběh o lásce. O 
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lásce mezi rodiči a dětmi, o lásce sourozenecké, o lásce, která má 

mnohem více podob a barev, než nám nabízí romantická klišé. 

Na začátku je vyprávění staré snad jako hory samy, o otci, jenž aby 

zachránil ostatní děti, musel dát milovaného syna obřímu dévovi. Ale 

nejen v mýtech, i v opravdovém životě někdy člověk stojí před 

nesnesitelně těžkou volbou a jeho rozhodnutí pak ovlivňuje další lidi, 

další generace, jako ozvěna se odráží a vrací přes vzdálené roky a 

kontinenty. 

Srdcelomný příběh Abdulláha, Parí a ostatních postav zalidňujících 

jejich životy nás zavede z Kábulu do Paříže, na řecký ostrov i za oceán 

do Kalifornie. Krůček po krůčku, pomalu a bolestně, přes půl 

zeměkoule a několik generací pracně svazuje rozervaná pouta. 

 

Příspěvek od Helči Paulusové 

 

Olejový koláč s ovocem 

5 žloutků utřít s ½ hrnkem cukru, 1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek 
polohrubé mouky, 1 hrnek mléka, ¾ hrnku oleje, 1 prášek do pečiva, 
z 5 bílků sníh 

Navrch dát jakékoliv ovoce 
(broskve, meruňky, jahody atd.) 

Příspěvek od Marušky Dostálové 
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Moc dobrá krkovice 

180ml balzamikového octa!!, 180ml medu, 3 stroužky česneku, 6 
jarních cibulek – pouze bílé a světle zelené části – nasekané, 1,5 lžičky 
čerstvých rozmarýnových nasekaných lístků, 6 lžic másla, sůl, čerstvě 
mletý pepř, 6 lžic oleje, 6 plátků krkovice – každý o síle asi 3,5cm, 1,5 
lžičky celého pepře – podrtit v hmoždíři 

Prvních sedm ingrediencí smícháme v rendlíku a zahřejte do teplé 
marinády. Olejem potřete z obou stran plátky krkovice, posypte 
pepřem a nechte na pánvi zatáhnout. Přelejte marinádou a dopečte 
v troubě. Slejte trochu marinády, aby maso neplavalo. 

Příloha: brambory, šťouchané brambory, americké brambory 

Příspěvek od Dany Ročňákové 

 

 
 Kulturní akce na Hlinecku – duben 2017 
 

KŘESADLO 

7. dubna  

Městské muzeum 

Slavnostní předávání ocenění dobrovolníků regionu Hlinsko. 

VÝSTAVA PATCHWORKU – Eva Brabcová a Art Quilt Harbour  

6. dubna – 18. května  

MFC 

Vernisáž výstavy se uskuteční 5. dubna od 17 hodin. 

http://www.hlinsko.cz/download/44/8922.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/44/8922.jpg
http://www.hlinsko.cz/download/44/8922.jpg
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Výstava bude přístupná pondělí – čtvrtek od 8 do 15.30 hodin a při 

kulturních akcích dle programu MFC. Vstupné zdarma. 

FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2017 

8. - 9. Dubna 

MFC 

Celostátní přehlídku parketového tance v ČR – Mistrovství České 

republiky SUT pořádá Taneční škola BOHÉMIA Chrast a Svaz učitelů 

tance ČR. Postupová soutěž dětských, juniorských, mládežnických a 

seniorských kolektivů v předtančení.  

KDYŽ SE ZE DVOU STANOU DVA  

Pátek 21. dubna od 18 hodin 

MFC 

Kabaretní koláž divadelního spolku GT Hlinsko na téma: Jak si najít 

vhodného partnera? Kritéria pro výběr "toho pravého" se v historii 

měnila, každé historické období mělo své módní trendy a ani 

manželství se jim nevyhnulo. Vzdělávací historický cyklus o lásce, 

vztazích a společnosti. Vstupné 60 Kč. 

VELIKONOCE NA BETLÉMĚ 

4.  – 30. dubna 

Tradiční jarní obyčeje, v expozicích ukázky kraslic, pečiva a dalších 

velikonočních předmětů. Speciální prohlídky pro školy. Doprovodný 

program: 8. a 9. 4. Ukázky zdobení kraslic tradičními technikami. O 

Velikonočním pondělí 17. 4. otevřeno. 
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SVATOJIŘSKÝ JARMARK 

Pondělí 24. dubna od 9 do 17 h 

Betlém  

Doprovodný program: hudební a taneční vystoupení, pohádka pro 

děti. 

VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI 

14. až 17. dubna 

Tradiční jarní obyčeje, ukázky výroby velikonočních předmětů a jejich 

prodej. Možnost vyzkoušet si jarní dětské hry prababiček a 

pradědečků. Zahájení výstavy Mozaika tradic Pardubického kraje, 

křest publikace věnované 45 letům SLS Vysočina.  

Doprovodný program:  14. 4. FS 

Kohoutek, Chrudim* 16. 4. 

Dechový kvintet Mrákotinka, 

Mrákotín. 

 

 

SEDMIKRÁSKA 

Sobota 22. dubna od 17 h 

Orlovna 

Tradiční jarní koncert jihočeské kapely z Týna nad Vltavou, 

dvojnásobného vítěze dechových hudeb „Vejvodova Zbraslav“, pořádá 

Orel Hlinsko. Vstupné 120 Kč. 

Předprodej TIC Hlinsko – tel.: 731 697 418. 



4/2017 

10 

 

 

Od věčnosti jsme byli mezi sebou spojeni. Usilovnou touhu navrátit se 
k této původní jednotě nazýváme láskou. - Platón 

Srdce zná důvody, o nichž rozum nic neví.- Blaise Pascal 

Láska je zázrak, který se může udát kdykoliv. - Friedrich Dürrenmatt 

Nemilovat je téměř jako vraždit. - B. L. Pasternak 

Láska není ani tak citem jako službou. - Laurence Sterne 

Láska žije z drobných skutků lásky. - T. Fontane 

Láska je jediné bohatství, které se zvětšuje tím, že se rozděluje. - 
anonym 

Láska je nad všechny zázraky. - Hoffmann Fallersleben 

Pravá láska je zažehnutý klid. - G. Ungaretti 

Lásce není nic příliš. - Francis Bacon 

Lidskost je činorodá láska. - anonym 

Chceš být milován, miluj! - Seneca 

Opravdová láska činí člověka odvážným. - Lao-c’ 

Láska činí člověka bezbranným. - Enzo Hauser 

 

Zdroj: Dana Ročňáková  
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
5.4.  Debatní a filmový klub 

           12.4.  Stolní hry 
         19.4.  Procházka/stolní hry 
         25.4.  Opékání – s kl. z Chotěboře a Havl. Brodu 

        26.4.  Bowling 
3.5.  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 Boháčová (peer pracovník): 778 403 864 

 
Dobrovolnické centrum: 

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

 
 


