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První volnočasovkou v dubnu byl klasicky debatní a filmový klub. 
Pustili jsme si film Zítra napořád. 
Další týden jsme měli velikonoční klub. Povídali jsme si o Velikonocích 
a u toho zdobili svíčky ubrouskovou technikou. Také jsme si každý 
umotali svého jidáše z kynutého těsta, kterého jsme poté upekli a 
samozřejmě snědli.  
Následující středu bylo ošklivo, tak jsme z variant procházka a stolní 
hry, vybrali tu méně náročnou a zůstali ve Fokusu. 
Další týden v úterý k nám zavítali klienti s Chotěboře a Havlíčkova 
Brodu. Společně jsme si opekli špekáčky na naší zahradě. Počasí nám 
sice moc nepřálo, přes poledne pršelo, ale my to naštěstí zvládli za 
sucha.   
Poslední volnočasovku jsme strávili v Blatně hraním bowlingu. Ti, kteří 
vydrželi do konce, měli možnost setkat se s Martinou Sáblíkovou a 
týmem rychlobruslařů, kteří si sem také přišli zahrát.  
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V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádí město 
Hlinsko novou službu – Mobilní rozhlas. Nově Vás bude informovat o 
aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů. 
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo, e-mail, ulici a vyberte si 
okruhy Vašich zájmů. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, 
hlasové zprávy a e-maily o důležitých aktualitách - upozornění na 
odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho 
dalšího. 
Také si můžete nainstalovat aplikaci Mobilní rozhlas pro Váš chytrý 
telefon. 
 
 Jak se zaregistrovat? 
1)  Vyplněním online registračního formuláře na 
adrese hlinsko.mobilnirozhlas.cz 
V prvním kroku registrace zadáte do systému své telefonní číslo a 
potvrdíte ho heslem, které Vám na toto číslo přijde. 
Ve druhém kroku poté vyplníte své kontaktní údaje a vyberte si 
okruhy Vašich zájmů. 
Nakonec registrační formulář odešlete a máte hotovo! 
 
2)  Vyplněním ústřižku na informačním letáku a jeho odevzdáním. 
Leták najdete na následujících místech: 
v Hlineckých novinách 
v turistickém informačním centru 
ve školách 
v knihovně 
v Multifunkčním centru 
  
Co Vás čeká za zprávy? 
Krizová komunikace - povodňové nebezpečí, varování před výkyvy 
počasí, zhoršená smogová situace, krizové řízení 

http://hlinsko.mobilnirozhlas.cz/
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Informace z radnice - upozornění na odstávky vody, výpadky 
elektrické energie či plynu, čištění ulic, umístění kontejnerů na 
bioodpad, změny úředních hodin institucí, uzavírky silnic, upozornění 
na termíny a povinnosti 
Kulturní a sportovní akce - pozvánky na kulturní události, pozvánky na 
sportovní utkání, informace z cyklostezek, pořádání zábavních akcí 
pro děti, pozvánka do letního kina 
Zpětná vazba - odpovědi na referenda a ankety, potvrzení účasti na 
akcích, odsouhlasení záchranných aktivit, názory občanů na dění v 
obci 
  
 
 

 

1.4.2017 

Téma: Program na květen 

           Výstup: Návrhy: výstava patchworku, kuželky, procházka + 

cukrárna, venkovní hry 

Téma: Rehabilitační pobyt 

           Výstup: Každý se zamyslí nad účastí. Případní zájemci se můžou 

hlásit svým KP. 

Téma: Čarodějnice s Fokusem H.B. 

           Výstup: Opékání a pálení čarodějnic se uskuteční 25.4. na 

zahradě u hlineckého Fokusu ve 13:00.            

Téma: Velikonoční klub - program.   

           Výstup: Informování o průběhu Velikonočního klubu. 
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Téma: Náměty, připomínky a stížnosti 

Výstup: Klient vznesl dotaz na výlet na Devět skal. Zjistíme, kam 

přesně by bylo nejlepší jet a upřesníme datum. 

 

 

Zimní soumrak 

Christian Feehan 

V dalším samostatném příběhu o sestrách Drakeových autorka opět 

mistrně spojuje napětí, tajemno a romantické city v harmonický 

celek. 

Kamila Drakeová se vrací domů, právě když celé městečko žije 

přípravami na tradiční vánoční festival. Kamila podlehne vzrušené 

atmosféře a rozhodne se otevřít si obchůdek s knihami v krásné staré 

budově. S úpravami jí pomáhá Matt Granite, bývalý voják a zvěd, 

kterého záhadná a smyslná žena nesmírně přitahuje. Není to však 

šťastná volba – v podzemí domu se skrývá stovky let staré zlo. 

Otřesy půdy poškodí základy domu i pohřební kryptu ležící pod nimi a 

uvolní tajemné síly. I když je Matt odhodlán chránit Kamilu od rána do 

večera, ta dobře ví, že bez pomoci svých sester obdařených 

nadpřirozenými schopnostmi nemůže zvítězit. 

Christine Feehan (rozená King) se narodila v Kalifornii. Vyrůstala 

společně se třemi bratry a deseti sestrami. Vdala se za Richarda 

Feehana, kterému porodila jedenáct dětí. 

V roce 1999 debutovala románem Dark Prince, a hned získala cenu 

Paranormal Excellence Awards for Romantic Literature (PEARL). Od té 
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doby napsala více než 30 dalších romantických děl s paranormálními 

motivy, které se pravidelně umisťují mezi bestsellery, a získala dalších 

6 cen PEARL a mnohé jiné. 

 

Příspěvek od Helči Paulusové 

 

Jezero 

Arnaldur Indridason 

Islandská detektivka    

V jezeře jižně od Reykjavíku byla nalezena mrtvola. Vodní hladina po 

zemětřesení výrazně poklesla a odhalila lidskou kostru připoutanou k 

ruské vysílačce. Přirozená příčina smrti je vyloučena. Zbavil se někdo 

tímto způsobem ruského špiona? Erlendur, Elínborg a Sigurdur Óli z 

reykjavícké kriminálky jsou pověřeni vyřešením případu. Jejich 

vyšetřování vede do poválečného Lipska, kde začal tragický příběh 

lásky, smrti a vypočítavé brutality...  

 

Mořská panna 

Camilla Läckberg 

Patrik Hedström a Erika Falcková opět na stopě nebezpečného vraha. 

Jednoho listopadového rána vstal Magnus Kjellner jako obvykle v půl 

sedmé, osprchoval se, oblékl, rozloučil se se ženou a dětmi a poté 

jako by se po něm slehla zem. Patrik Hedström a jeho kolegové 

navzdory veškerému pátrání ani po třech měsících nevědí, kam se 

Magnus poděl a zda je naživu, nebo mrtvý. 

Když obyvatel Fjällbacky objeví při procházce se psem tělo zamrzlé v 
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ledu, je jasné, že Magnus nezmizel dobrovolně. Případ se nadále 

komplikuje, vychází totiž najevo, že přítel zavražděného, spisovatel 

Christian Thydell, dostává už rok výhrůžné anonymní dopisy. Christian 

by nejraději všechno odbyl mávnutím ruky, ale Patrikova manželka a 

Christianova přítelkyně Erika Falcková vycítí, že odesílatel myslí své 

výhrůžky vážně a není radno si s ním zahrávat. Policisté záhy zjistí, že 

dopisy a vražda spolu souvisejí, a aby dokázali případ vyřešit, musí se 

vydat hluboko do minulosti...  

 

Příspěvek od Dany Ročňákové. 

 

  

KŘESADLO – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci 

V pátek 7. dubna 2017 se v sále hlineckého muzea uskutečnilo 

slavnostní předávání cen pro dobrovolníky Křesadlo za rok 2016. 

Organizátorem této akce je Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko. 

Hlavním cílem této ceny je rozšířit myšlenku dobrovolnictví a 

zviditelnit lidi, kteří se bez nároku na odměnu věnují různým 

činnostem. Každá organizace, ve které dobrovolníci pomáhají, měla 

možnost je nominovat. Dobrovolníci ve svém volném čase navštěvují 

nemocné, staré a opuštěné lidi, pomáhají mentálně a zdravotně 

postiženým, svou energii dávají dětem, nebo se věnují jiné prospěšné 

činnosti. Pomáhají posilovat lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a 

služba jiným lidem.  

Na letošní ročník ceny Křesadlo bylo nominováno devět dobrovolníků: 

Eva Adámková, Jana Duchečková a Alena Peškeová za Domov seniorů 
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Drachtinka, Jarmila Košinová za Městský klub seniorů, Pavel Rakušan 

za Centrum denních služeb Motýl, Domov seniorů Drachtinka, 

Centrum Jana XXIII a Fokus Vysočina, Michaela Sodomková a Zdeněk 

Jeníček za SVČ Pohoda a Pohoda Cool a Médea z.s., Ladislav Kovárník 

za Azylový dům v Hamrech a Jiřina Ptáčková za Centrum Jana XXIII. 

Komise rozhodující o udělení cen byla složena ze zástupců různých 

organizací: Magda Křivanová, Květoslava Chaloupková, Jaroslava 

Zamazalová, Renáta Plíšková a Veronika Křivská. 

Na slavnostní večer byl pozván starosta města Hlinska Miroslav Krčil a 

radní Pardubického kraje Pavel Šotola. 

Hlavní cenu Křesadlo převzal z rukou starosty pan PAVEL RAKUŠAN, 

cenu města Hlinska paní ALENA PEŠKEOVÁ. Radní Pardubického kraje 

udělil zvláštní cenu JIŘINĚ PTÁČKOVÉ. 

Celým večerem provázel moderátor Roman Álvarez, o hudební 

doprovod se postarali Tereza Kozlová a Jan Chmelík. Závěrem večera 

proběhlo promítání leteckých fotografií Hlinska a okolí pana Ladislava 

Vaška. 
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Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali dárky 

dobrovolníkům a postarali se o občerstvení - Město Hlinsko, Pivovar 

Rychtář, s.r.o., Mlékárna Hlinsko a.s., MAS Hlinecko, Květinářství u 

Vlčků, chráněná dílna Cukrárna Ludmilka, KONTAKT Ústí nad Orlicí 

o.p.s. a p. Pejchlová. 

Všem dobrovolníkům, tedy i těm, kteří nebyli mezi nominovanými, 

patří velké uznání za to, že pomáhají tam, kde jsou jejich ruce a 

především srdce potřeba..  

 

Hana Chmelíková 

koordinátorka Dobrovolnického centra  

FOKUS Vysočina Hlinsko 

 

 
 Kulturní akce na Hlinecku – květen 2017 
 

 

JEPTIŠKY ANEB DÍKY, DÍKY, DÍKY! 

Sobota 6. května od 19 h     

Multifunkční centrum 

Komediální muzikál v podání pěti hereček z Prahy. Vstupné 250 Kč. 

 

JAKUB KOHÁK & MATĚJ RUPPERT 

Čtvrtek 11. května od 19 h     

Multifunkční centrum 

Hvězdy, jak je neznáte! 

Jakub Kohák & Matěj Ruppert – dvě postavy českého show businessu, 

které zná snad každý. Historky z natáčení, ze života a hlavně odpovědi 
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na otázky moderátora Václava Kosíka. Vstupné 290 Kč přízemí, 250 Kč 

balkon. 

 

PRODEJ Z DRUHÉ RUKY 

12. -13. Května 

Společenský dům 

Pořádá Klub žen. 

 

NÁJEMNÍCI 

Úterý 16. května od 19 h     

Multifunkční centrum 

Slovácké divadlo Uherské Hradiště  

Brilantní komedie plná omylů a zmatků. Volné vstupenky v hodnotě 

300 Kč v prodeji na www.mfc-hlinsko.cz 

 

HLINEČANKA 

Pátek 19. května od 18 h    

Multifunkční centrum 

Jarní koncert hlinecké dechové kapely s hostem Jožkou Šmukařem. 

Vstupné 110 Kč. 

 

KLAVÍRNÍ KONCERT DANIELA JUNA 

Pátek 19. května od 18 h 

Tvrz 

Vstupné dobrovolné. 

 

FEŠÁCI 

Úterý 23. května od 19 h     

Multifunkční centrum 

Koncert country kapely s hostem Michaelou Tučnou. Vstupné 290 Kč 

http://www.mfc-hlinsko.cz/
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KROUŽKOVÁNÍ 

Středa 24. května od 17 h     

Multifunkční centrum 

Vystoupení kroužků při DDM Hlinsko. 

 

SELSKÝ TRH 

Pátek 26. května od 8 do 17 h 

Betlém 

Prodej sadby, rostlin, ovocných stromků,  ovoce, zeleniny, 

regionálních potravin atd. 

 

DIVOKEJ BILL LOBKOWICZ TOUR 2017 

Sobota 27. května od 19.30 h 

Areál pivovaru Rychtář 

Vstupné v předprodeji 350 Kč. 

 

JARMARK V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE LEADERFEST 

Středa 31. května od 10 do 18 h  

Betlém 

10:00 - 18:00 Jarmark regionálních výrobců z České republiky 

14:00 - 17:00 Doprovodný program na pódiu 

 

SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ VYSOČINY 

do 11. Června 

Městské muzeum a galerie 

Prezentován bude výběr z tvorby okolo dvacítky výtvarníků z Vysočiny 

– malířů, sochařů, grafiků i fotografů.   

Otevřeno: Út – Ne  9 – 12, 13  – 16 h 
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
3.5.  Debatní a filmový klub 

           10.5.  Výstava patchwork MFC + Cukrárna Ludmilka 
         10.5.  Kino – Rodinný přítel – nutná rezervace u KP 
         17.5.  Ruské kuželky 

        23.5.  Výlet na Devět skal – bude upřesněno 
        24.5.  Venkovní hry 
        31.5.  Pocházka – jarmark Betlém 

 7.6.  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 

 



 

 

 


