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První květnovou volnočasovkou byl jako obvykle debatní a filmový 
klub.  
Další středu jsme se šli podívat na výstavu patchworku do 
Multifunkčního centra a poté jsme si dali něco dobrého v Cukrárně 
Ludmilka.  
Večer jsme ještě navštívili kino, kde jsme shlédli film Rodinný přítel. 
Třetí volnočasovku jsme strávili v domově seniorů Drachtinka, kde 
jsme si zahráli ruské kuželky.  
Další týden jsme jeli na výlet na Devět skal. Auty jsme se dopravili 
k lesu kousek od Křižánek a odtud se vydali na pěší túru vstříc skalám. 
Občas byla sice trasa dost náročná, ale všichni jsme jí úspěšně zvládli. 
Někteří odvážlivci se dokonce vyšplhali až na samotný vrchol skály.  
Odměnou nám potom bylo občerstvení v restauraci na Milovech.  
Hned druhý den byla volnočasovka opět zaměřená turisticky. 
Tentokrát jsme se ale šli podívat jenom do restaurace na hlineckou 
sjezdovku.  
Poslední volnočasovku jsme strávili na Betlémě. Zde se konaly trhy, 
které jsme si nejdříve prošli a nakoupili si nějaké drobnosti. Poté jsme 
shlédli vystoupení dětského folklorního souboru Vysočánek.  
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3. 5. 2017 

Téma: Program na červen 

Výstup: Návrhy: bowling, procházka, opékání 

Téma: Rehabilitační pobyt 

Výstup: v rámci rehabilitačního pobytu se uskuteční výlety: Veselý 

Kopec, Nasavrky – Keltský skanzen, Prales Polom. 

Téma: Výlet na Devět skal 

Výstup: nikdo z přítomných neměl návrh odkud vyjít na Devět skal. 

Společně jsme se domluvili, že půjdeme z Křižánek. Sraz v 9.00 ve 

Fokusu. 

Téma: Náměty, připomínky a stížnosti 

Výstup: jeden z přítomných navrhl volnočasovou aktivitu: ping-pong. 

Domluvili jsme se, že nyní využijeme hezkého počasí pro aktivity 

venku. 

 

 

Nachlazení vás může přepadnout prakticky kdykoliv během roku. 

Přitom toto nepříjemné onemocnění můžete velice rychle aspoň 

zmírnit. 
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7:00 – dejte si tabletu přírodní lékořice nebo s právenkou plamatou a 

zapijte ji čerstvě vymačkanou šťávou z pomeranče, mrkve, červené 

řepy a zázvoru – je to vitamínová bomba. 

8:00 – Teplá sprcha uvolní hlen. Po ní lehce posnídejte, nejlépe 

vajíčko, které tělu dodá bílkoviny tolik potřebné pro úspěšný boj 

s nemocí. 

9:00 – Snažte se hodně pít, ideálně něco teplého, třeba čaj 

s citronem, zázvorem a medem nebo bylinný čaj s echinaceou, 

černým bezem či lípou  

12:00 – K obědu si připravte čirý vývar s mořskými řasami wakame, 

houbami shiitake a zázvorem. Pokud máte radši klasiku, pak si dejte 

slepičí vývar. Dodejte tělu omega – 3 mastné kyseliny a vitaminy C a E 

ve formě doplňků stravy. Nezapomeňte si doma dobře vyvětrat. 

14:00 – Čas si dát dvacet. Dopřejte tělu asi 30 až 40 minut spánku, 

který mu umožní načerpat novou sílu. 

15:00 – Doplňte tabletkami dávku vitaminů D a C a zinku. 

16:00 – Nezapomínejte na dostatečný příjem tekutin. Uvařte si čaj 

z čerstvého zázvoru nebo bylinný se zázvorovoskořicovým medem. 

18:00 – Je čas večeře v podobě zeleninové polévky (z kořenové 

zeleniny, cibule, česneku, cukety, špenátu, řeřichy…) Na doplnění 

bílkovin do ní můžete přidat vajíčko. 

19:00 – Dejte si horkou koupel a do vody přidejte detoxikační směs: 

Dva hrnky epsomské soli a půl hrnku sody bikarbony. Zůstaňte v ní 20 

minut, ne déle. Oblékněte se do savého oblečení a připravte se na to, 

že se budete hodinku až dvě potit. (Pozor, pokud máte diabetes nebo 

trpíte vysokým krevním tlakem, koupel vynechte.) 
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21:00 – Spánek je důležitý, proto už nic nedělejte a jděte si lehnout. 

Ráno byste se měli cítit o hodně lépe. 

Příspěvek od Moniky Jelínkové 

 

 

Kávě zdar! 

Přivoňte si k zdravotnímu přínosu kávových zrn 

O kávě donedávna zdravotníci nemluvili zrovna lichotivě. Stále víc 

důkazů však prokazuje, že její pijáci jsou méně ohroženi cukrovkou 2. 

typu, žlučovými kameny, Parkinsonovou nemocí, cirhózou a 

některými druhy rakoviny jater, prsu a tlustého střeva. 

Lepší než ovoce? Z norské studie vyplynulo, že běžný šálek kávy má 

víc antioxidantů než sklenka borůvkové, malinové, ananasové či jiné 

ovocné šťávy. Za její ochranné účinky podle všeho můžou stovky látek 

včetně antioxidantů. Podle nedávné studie z Harvardovy univerzity 

čelí pijáci kávy nižšímu riziku úmrtí na srdeční a cévní nemoci než 

ostatní. 

Přínos pro mozek. Káva zřejmě pomáhá mozku stejně jako tělu. 

Studie na krysách trpících nedostatkem spánku ukázala, že po 

inhalování vůně pražených kávových zrn se nespaví hlodavci výrazně 

zklidnili. 

Tip na popíjení. Mnoho odborníků na výživu se domnívá, že nejlepší 

je střídmost, a doporučují vypít jeden až dva šálky denně, ovšem bez 

mléka a cukru – ty jen zbytečně útočí na váš štíhlý pas. Výrazně větší 
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dávka kofeinu vás ale dehydratuje a zvýší váš krevní tlak. Těhotné ženy 

by měly kofein omezit, protože u nich zvyšuje riziko potratu. 

Obavy z cholesterolu. Pokud vám dělá hladina cholesterolu starost, je 

dobré přejít na kávu filtrovanou či instantní. Nefiltrované, jako třeba 

espreso, obsahují víc látky zvané cafestol, zvyšující cholesterol. 

Příspěvek od Zlatky Lvové 

  
 

 

1.díl 

Láska bez scénáře 

Ryan Christensen si pouze přál být hercem, ale ani v těch 

nejdivočejších snech ho nenapadlo, že role v neznámém filmu mu 

naprosto změní kariéru i život. Nečekaně nabytá sláva ho však stojí 

nemalou cenu. Fanynky ho pronásledují, paparazziové ho neustále 

nahánějí a všechna hollywoodská studia s ním chtějí podepsat 

smlouvu. I přesto ale Ryan Chrystensen zůstává obyčejným člověkem 

se základními lidskými potřebami – cítit lásku a zachovat si v životé 

soukromí. 

2.díl 

Scénář lásky 

Osud jim zkříží cestu, Ryan a Taryn zjišťují, že vlastně chtějí od života 

totéž – klid, soukromí a pevný vztah. A za ten třeba bojovat. Je však 

pouto mezi Ryanem a Taryn dost pevné na to, aby přečkalo palcové 
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titulky v bulváru všudypřítomné objektivy fotoaparátů a žárlivé 

fanynky?  

Oba díly napsala spisovatelka Tina Reber. 

Příspěvek od Helči Paulusové 

 

Žízeň 

Jo Nesbø (1960 v Oslu) je světoznámý norský spisovatel a hudebník, 

proslul hlavně sérií kriminálních románů s vrchním komisařem 

Harrym Holem, který první vyšel již v roce 1997. Je také autorem knih 

pro děti, v nichž jako hlavní postava vystupuje potrhlý vynálezce 

doktor Proktor. Za svou tvorbu již získal řadu domácích i zahraničních 

literárních ocenění a jeho knihy se dočkaly překladu do mnoha 

desítek jazyků. 

V Oslu dojde rychle po sobě k vraždám několika žen, které si 
domluvily schůzku prostřednictvím seznamky Tinder. Vyšetřovacímu 
týmu, jemuž nově velí Katrine Brattová, zůstává rozum stát nad 
způsobem, jímž byly oběti zabity, i faktem, že z míst činů vždy zmizela 
část jejich krve. Vrchní policejní náčelník Mikael Bellman potřebuje 
případ co nejrychleji vyřešit, aby mohl na kariérním žebříčku 
postoupit ještě výš. Proto povolá zpět Harryho Holea, který se 
mezitím odstěhoval k Ráchel na Holmenkollen a chtěl si užívat 
spokojeného manželského života a poklidného vyučování na policejní 
akademii. Vzhledem k brutalitě vražd mu však nic z toho dopřáno 
není. Okolnosti ho donutí založit alternativní vyšetřovací skupinu a 
pustit se po stopě. Jenže dopátrat se pravdy není vůbec jednoduché, 
zvláště když ho život v určitém okamžiku postaví před zásadní dilema, 
zda má dát přednost rodině, nebo vyšetřování. 

Jo Nesbø pokračuje ve stejné linii, kterou zahájil Sněhulákem a dále ji 
rozpracoval v Levhartovi a následujících dílech. Žízeň opět přináší 
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svižný a dramatický děj plný překvapivých zvratů, Harryho 
sarkastických poznámek a svérázného chování. Harry je prostě zpět v 
plné síle a se vší parádou. 
  

Příspěvek od Dany Ročňákové 

 

 

Chceš-li realizovat své sny – probuď se! (KIPLINK) 

Do své duše vcházej bez zaklepání! 

Lepší je hospůdka, kde pivo točí, nežli se podívat do falešných očí! 

Láska patří všem, bez lásky vymřela by zem. 

Lenost v lásce je neodpustitelným zločinem. 

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením. (K. 

ČAPEK) 

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. 

(MOLIÉRE) 

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. (HEMINGWAI) 

Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se ani jednou 

nezasmáli. (CHAMFORT) 

Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na 

to zapomínáš. (SHAKESPEARE) 

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. (SHAKESPEARE) 

Nemůžeš-li činit, co chceš, chtěj dělat to, co můžeš. (GREENE) 
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Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý. (SHOPENHAUER) 

Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly 

vzlétnout. (HEMINGWAI) 

Smrtelný jsi, však není smrtelné, čeho si přeješ. (OVIDIUS) 

Příspěvek od Elišky Maňákové 

 

 

 

Moc dobré slané tyčky 

Suroviny: kostka kvasnic, ½ kg hladké mouky, ½ dl oleje, sůl, ½ balíčku 

provensálského koření, vajíčko na potření, sůl hrubou, kmín, mák, 

sezam 

Postup: 

Zadělat těsto a hned rozdělit na 18 dílků, pokroutit a natáhnout přes 

celý plech potažený pečícím papírem, potřeme vajíčkem a posypeme - 

dáme co má každý rád. Můžeme dát i strouhaný sýr navrch. 

Domácí musli tyčinky 

Mandle, ořechy, vločky, rozinky, slunečnice, chia semínka, suš. ovoce, 

lžíce medu – vše umeleme – bez medu a chia, smícháme a dáme do 

formiček na rakvičky sušit. 

Příspěvek od Dany Ročňákové.  
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 Kulturní akce na Hlinecku – červen 2017 

 

PATRIK KEE -  OTEVÍRÁM 

Čtvrtek 15. června od 18 h 

Husův sbor 

Koncert tohoto hlasového mága, zpěváka a skladatele.  Vstupné 180 a 

100 Kč.  

Předprodej v TIC Hlinsko. 

 

ROZTANČENÉ STŘEVÍČKY  
Pátek 16. června od 18 hodin     
Multifunkční centrum 
21. profilový pořad tanečního klubu TKG Hlinsko. 
 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ CESTY FRANTIŠKA KAVÁNA PO 80 LETECH 

Sobota 17. června od 9 h 

Zahájení v 9 hodin na Betlémě u rozcestníku. Účast v historickém 

obleku vítána. Pořádá KČT Hlinsko. Více info: Václav Plíšek – 

461 031 195, vaclava.pliskova@centrum.cz 

 

RYCHTÁŘ FEST 

Sobota 17. června od 13 h 

Areál Pivovaru Rychtář 

MIG 21, Jelen, Horkýže Slíže, Sebastian a další. Vstupné v předprodeji 

390 Kč. 

 

 



6/2017 

11 

 

ARTSY FARTSY FESTIVAL  
22. – 25. června     
Mezinárodní festival studentského umění, který do Hlinska přináší 
spoustu zábavy, exotické kultury a mladého ducha. Více informací na 
www.artsy-fartsy.cz. 
 

58. VÝTVARNÉ HLINECKO - HANUŠ SCHWAIGER 

24. června – 10. září 

Městská galerie 

Vernisáž 23. 6. od 17 h 

Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Národní 

galerií v Praze a podpořený Pardubickým krajem představí 

návštěvníkům reprezentativní soubor obrazů významného českého 

malíře, profesora pražské AVU, Hanuše Schwaigera. 

OLDŘICH BLAŽÍČEK 

Výstava obrazů. 

Otevřeno: Út – Ne  9  – 12, 13 - 17 h 

 

PROGRES 
Neděle 25. června od 19 hodin     
Multifunkční centrum 
Koncert pro milovníky písní Šlágr TV. Vstupné 180 Kč. 
 
CORVUS QUARTET – KONCERT  
Úterý 27. června od 19 hodin  
Střešní terasa MFC 
V podání klasického smyčcového kvarteta uslyšíte netradičně pojaté 
vážné i nevážné skladby.  
 
SELSKÝ TRH 

Pátek 30. června od 8 do 17 h 

Betlém 

http://www.artsy-fartsy.cz/
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
7.6.  Debatní a filmový klub 

            8. - 11.6. Rehabilitační pobyt   
          14.6.  Bowling 
          15.6.  Indiánský piknik v ZŠ Klíč 

         21.6.  Procházka 
         28.6.  Opékání 
          !4.7.  Debatní a filmový klub – pozor úterý!  

 
 

 
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 

 
 


