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První červnovou volnočasovkou byl jako obvykle debatní a filmový 
klub.  
Hned druhý den jsme odjeli do Rváčova na rehabilitační pobyt. Po 
ubytování jsme vyrazili na výlet do Nasavrk. Zde jsme se nejdříve 
naobědvali a poté se vydali na zámek na výstavu o Keltech. Následně 
jsme ještě navštívili Keltský skanzen. Večer jsme si společně opekli 
špekáčky.  
Druhý den 
dopoledne jsme 
vyrazili na Veselý 
Kopec. Někteří 
šli na prohlídku 
skanzenu, ti 
unavenější 
zůstali v chládku 
v místní 
hospůdce. Na 
Veselém Kopci jsme ještě poobědvali a vydali se zpět do penzionu. 
Večer opět proběhlo opékání, na které přijeli ještě další klienti.  
Další den na nás dopadla únava z horka a z dopoledního vaření 
bramborových knedlíků. Na plánovaný výlet jsme tedy nevyrazili. Ti 
aktivnější se ale šli projít po okolí.  
Poslední den jsme přece jen uskutečnili naplánovaný výlet do Lipky. 
Zde jsme si prohlédli oceněnou lípu a hrobku rodu Kustošů. Pár 
odvážlivců pak ještě vyšplhalo na Zuberskou rozhlednu. Pobyt jsme 
ukončili v Trhové Kamenici na obědě.  
Další středu jsme vyrazili na Bowling do Blatna.   
Předposlední středu jsme si pro vás připravili procházku spojenou 
s poznávání bylinek.  
Poslední volnočasovku se nám konečně vydařilo počasí a mohli jsme 
si opéct na zahradě špekáčky. Navštívili nás také auditoři Ivana a 
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Dušan. Abychom jen nejedli, věnovali jsme se také trochu sportu, 
potrénovali jsme si hru petanque.  
 

 
 

 

7. 6. 2017 

Téma: Program na červenec 

Výstup: Návrhy: venkovní hry, tvoření, výstava obrazů                                                           
Výstup: Debatní a filmový klub bude již v úterý, z důvodu státního 
svátku  
 

Téma: Indiánský piknik v ZŠ Klíč 
 
Výstup: pro malý zájem přítomných o nabízenou VČA, byla VČA 
zrušena 
 
 



7/2017 

4 

 

Téma: Opékání 
 
Výstup: Každý si přinese něco na opékání. Sraz v 13.00 ve FOKUSu 

 
Téma: Rehabilitační pobyt 
 
Výstup: Realizace a upřesnění času odjezdu na rehabilitační pobyt 
 
Téma: Náměty, připomínky a stížnosti 

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

 

 

Techniky patchworku (skládání a sešívání malých dílků látek různé 

barvy) a quiltingu (prošívání tří vrstev materiálu najednou – 

patchwork, rouno, podšívka) jsou velmi snadné. Evropané se poprvé 

setkali s prošíváním pravděpodobně po návratu křižáků z bitev. 

Čingischánovi vojáci nosili prošívané krunýře, které chránily tělo a 

umožňovaly snazší pohyb než těžká brnění používaná křesťanskými 

vojsky. Prošívání si našlo cestu do evropské kultury a zpočátku se 

používalo hlavně na spodní prádlo, které tak bylo teplejší a 

trvanlivější.                                                                                                            

Máme důkazy, že přikrývky sešité z kousků tkanin existovaly už v 17. 

století. Ačkoli se kousky látek nebo obnošených oděvů sešívaly 

dohromady do teplých pokrývek, rozhodně neměly uměleckou 

podobu. Tu jim dodaly až dámy viktoriánského období, které začaly 

vyrábět přehozy a přikrývky se vzory z členitě vystřihovaných a 

vyšívaných kousků tkanin.                                                                 
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Patchwork se zřejmě nejčastěji spojuje s prvními osadníky z Ameriky. 

Jejichž ženy využívaly každý sebemenší kousek látky k výrobě 

přikrývek, které v drsných zimách udržovaly teplo. Je docela dobře 

možné, že tyto výrobky sestavené z drobných kousků vznikaly proto, 

že je ženy mohly šít při dlouhých hodinách putování k novým 

domovům.                                                                                                        

Během dvou staletí oslav americké nezávislosti došlo k opětovnému 

oživení této staré dovednosti, která se rozvinula v současné 

celosvětové průmyslové odvětví. Díky tomuto průmyslu i jednotlivým 

výrobcům vzniklo mnoho různých nástrojů, které dnes práci nejen 

velice usnadňují a zrychlují, ale také umožňují přesnost při řezání a 

spojování jednotlivých dílků. Všechny výrobky uvedené v této knize 

byly zhotoveny právě s použitím těchto nástrojů a technik. 

Příspěvek od Jakuba Jančárka 

  
 

 

Bonapartačka – lásky jedné plavovlásky 

Píše se rok 1970, v zemi probíhá tuhá normalizace a pražská patriotka 

Eva Formánková nese aktuální politické klima těžce. Je 

nepřehlédnutelná – vysoká, blonďatá, okouzlující, zúčastnila se 

dokonce soutěže Miss Praha. Miluje společnost mladých umělců a 

hospodu U Bonaparta, kde každou středu a sobotu zasedá. Nálada u 

stolu je nejen avantgardně umělecká, ale i silně protikomunistická, 

následkem čeho se zaplétá do politické potyčky a skončí v Ruzyňské 

věznici. Co ovšem hlavní hrdinka netuší je, že ty nejtěžší časy ji čekají 

teprve v manželství. 
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Thea Schejbalová 1961 se narodila v Levicích na Slovensku. 

Vystudovala farmacii v Bratislavě, později pracovala jako lékárnice v 

Praze, kde již dvacet pět let žije se svou rodinou. Dříve publikovala 

pod jménem Elvíra Hörömpöli. Její první publikovanou knihou byl 

román ROK MILENKOU, druhý román ZOUFALEC vyšel již pod jménem 

Thea Schejbalová. 

Příspěvek od Helči Paulusové 

 

Tajemství letního odpoledne 

Kate Mortonová 

Australanka Kate Mortonová vystudovala anglickou literaturu a 

divadelní vědu na univerzitě v Queenslandu a v současné době 

pokračuje v doktorském studiu, v němž se zabývá tragédií ve 

viktoriánské literatuře. 

Tajemství letního odpoledne je strhujícím příběhem o záhadách a 

tajemstvích, o nichž se nemluví ani s těmi nejbližšími, a o vraždě, 

dávné krádeži a věrné lásce, odehrávající se střídavě v několika 

časových rovinách.                                                                                                                                                 

Parný letní den v Suffolku v létě v roce 1961. Zatímco zbytek rodiny 

vyráží na piknik, šestnáctiletá Laurel sní v koruně stromu o chlapci 

jménem Billy, o Londýně a zářivé budoucnosti, které nedočkavě hledí 

vstříc. Než však odpoledne skončí, stane se svědkyní otřesného 

zločinu, který navždy promění celý její život.                                                                                                                                                             

O 40 let později je Laurel jednou z nejoblíbenějších hereček v Anglii, 

stíny minulosti a vzpomínky na to, co onoho osudového dne viděla, jí 

stále nedávají spát. Když se jí maminka ocitá na smrtelné posteli, 

rozhodne se Laurel vrátit zpátky na rodinnou farmu a vypátrat, co se 
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tenkrát vlastně stalo. Pomalu k sobě začíná skládat střípky z příběhů 

její matky Dorothy, Vivien, Jimmyho a Henryho Jenkinse - osob ze 

zcela odlišných světů, které za války v Londýně dohromady tak trochu 

svedla náhoda a jejichž životy se krutě a osudově propletly. 

Příspěvek od Dany Ročňákové 

 
 

 

Ovocný koláč 

1 hrneček hladké mouky, 1 hrneček polohrubé mouky, 1 hrneček 

cukru písek, ½ hrnečku oleje, 1 hrneček mléka, 6 vajec, 1 vanilkový 

cukr, 1 prášek do pečiva  

Suroviny smícháme, dáme na plech, poklademe ovocem. 

Katův šleh 

40dkg vepřového masa, olej, sůl, pepř, hořčici, kečup, 1 sklenice leča, 

feferonky, křen 

Maso nakrájíme na nudličky, osolíme, opepříme a prudce opečeme 

na oleji, přidáme lečo, lžičku 

hořčice a kečupu a podle chuti 

feferonky. Dusíme do měkka, 

nezahušťujeme. Podáváme 

s hranolky, chlebem. Na talíři 

posypeme čerstvým křenem.  

 

Příspěvek od Vlasty Hanusové 
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Bramborové knedlíky 

80 dkg uvařených postrouhaných brambor, 35 dkg hrubé mouky, 2 

lžíce krupice, 2 celá vejce, sůl 

Vařit 20 minut 

Těsto na ovocné knedlíky 

20 dkg hladké mouky, 20 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 

vejce, špetka soli, 2 dcl teplého mléka (ne vřelého!) 

Zadělat a hned dělat knedlíky, naděláme si válečky asi o průměru 4cm 

a vyválíme ručně do délky a přikládáme na těsto ovoce, uřízneme 

těsto a do něho zabalíme různé ovoce (jahody, švestky, jablka, 

meruňky atd.), ohříváme na pařáku! Knedlíky vaříme asi 8 – 10 minut 

podle ovoce, omastíme, ocukrujeme a navrch lžičku zakysané 

smetany. 

Příspěvek od Dany Ročňákové 

 

 

Žít smutně nebo vesele, to je za jeden plat, a veselý se dozajista může 

déle smát. (RALPH ROISER DOISTER) 

Není určena láska pro toho, kdo nedokáže odpustit. 

Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít. (JOHN LENNON) 

Srdce je tak malé, člověk jím však žije, a ta malá schránka tolik lásky 

skryje. 
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Je podlé něco říkat a něco jiného si myslet – ale oč je horší něco 

napsat a něco jiného si myslet. (SENECA) 

V životě stačí chvíle, abychom si někoho oblíbili, mnohdy však nestačí 

celý život, abychom na něj zapomněli.  

Muž pracuje od rána do setmění, ženiny práce nikdy konec není.  

Nedělejte si starosti s tím, co si o vás myslí druzí. Ti mají plnou hlavu 

toho, co si o nich myslíte vy.  

Jdi za svým cílem a nevzdávej se. 

Jen tři slova v srdci měj – miluj, trp a odpouštěj. 

Láska je hnutí, které nutí dva pitomce do blbnutí. 

Krásná je příroda, krásná je země, krásné je milovat, ale jen věrně. 

Mít někoho rád a neumět mu polibek dát, to je jako u studánky stát a 

žízní umírat.  

Milovat neznamená mít jen rád, milovat je věřit a pravdu znát, 

milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit si srdce. 

Lépe je lásku nemít, nežli lásce lhát, lépe je pravdu říci, nežli oklamat. 

Není hrdinou ten, kdo bojoval a zvítězil, ale ten, kdo miloval, zrazen 

byl a odpustil.  

Miluj život svůj, ale i život druhých. 

Miluj a budeš milována od těch, které nejvíc miluješ. 

Směj se a svět se bude smát s tebou. Plakej a budeš plakat sám. 

Zkušenost je věc, kterou člověk získá, až když ji nepotřebuje. 
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Svět je zrcadlo. Mračte se do něj a bude se na vás také mračit. 

Zasmějete se a bude vám veselým a laskavým společníkem. 

(THACKERAY) 

Žena je nejdražší poklad, který stvořila příroda pro štěstí muže. 

Život je pes a člověk je jeho patník. 

Příspěvek od Elišky Maňákové 

 

 
 Kulturní akce na Hlinecku – červenec 2017 
 
LETNÍ KINO – červenec (parkoviště u Multifunkčního centra) 

4. úterý  21.15  Bezva ženská na krku   

11. úterý  21.15  Trollové 

13. čtvrtek  21.15  Manžel na hodinu  

18. úterý  21.15  Lichožrouti  

20. čtvrtek  21.15  Všechno nebo nic   

25. úterý  21.15  Špunti na vodě   

27. čtvrtek           21.15                   Tenkrát v ráji 

 

HARLEJ, ŠKWOR, DYMYTRY, CITRON, METAL JAN 

Sobota 15. července  od 15.30 h  

Areál pivovaru Rychtář 

Vstupné v předprodeji 390 Kč. 

 

DEN DŘEVA A MEDU 

Sobota 29. července od 10 do 17 h 

Betlém 
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Celodenní program jehož součástí bude dřevorubecká show 

Timbersports Martina Komárka, vyřezávání soch motorovou pilou, 

divadelní a hudební vystoupení, dřevěné a medové soutěže pro děti i 

dospělé, jarmark a další. 

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti do 15 let 10 Kč, děti do 3 let zdarma. 

 

FESTIVAL FOLK A COUNTRY HUDBY  

8. července od 10 do 19 h 

Veselý Kopec 

Návštěvníci Veselého Kopce se budou moci zaposlouchat do písniček 

několika skupin příslušného žánru. Vstupné 100 Kč, 70 Kč, rodinné 240 

Kč. 

 

VESELOKOPECKÝ JARMARK 

15. a 16. července od 9 do 17 h 

Veselý Kopec 

Přehlídka tradičních řemesel, prodej výrobků a doprovodný kulturní 

program: 15. 7. FS Groš z Dolní Rožínky, FS Baldrián z Pardubic a 

Pouličníci z Tábora; 16. 7. FS Vysočan z Hlinska  

a  Pouličníci z Tábora. 

 

RCZ RAMMSTEIN TRIBUTE SHOW 

Sobota 22. července od 20 h 

Letní parket Cihelka Blatno  

 

OBRÁZKY IVY HÜTTNEROVÉ 

do 30. července  

Otevřeno: Út – Ne  10 – 12; 13 – 17 h 

Budova obecního úřadu Kameničky 
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
4.7.  Debatní a filmový klub 

            12.7.  Venkovní hry  
          12.7.  Výlet na parník Pardubice 
          19.7.  Tvoření 

         26.7.  Výstava 
           2.8.  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 

 
 


