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První červencovou volnočasovku byl jako obvykle debatní a filmový 
klub. Tentokrát ale díky svátkům vyšel na úterý. 
Další týden jsme měli 
hned dvě volnočasovky. 
Jedna skupina zůstala na 
zahradě ve Fokusu, kde si 
zahráli venkovní a stolní 
hry. Druhá část se vydala 
na výlet do Pardubic na 
parník. Po příjezdu vlaku 
jsme nejdříve navštívili 
obchodní centrum a poté 
se přesunuli na Parník Arnošt, který nás provezl po Labi do Kunovic a 
zpět. Opět nám „přálo“ počasí a skoro celou cestu lilo. Dobrou náladu 
nám to ovšem nezkazilo. Velkým zážitkem ovšem byla i cesta zpět. 
Spěch na vlak se ukázal zbytečný, jelikož vlak měl zpoždění. Navíc byl 
vypraven pouze jeden vagon, tudíž nás čekalo několikaminutové 
mačkání. Odměnou nám ale byl výhled na ukázkovou duhu. 
Další středu jsme zůstali ve Fokusu a vytvořili si drobnosti z mušliček. 
Také jsme se zamysleli nad svými silnými stránkami..ty jsme poté 
„vložili“ do společného kufru.  

Poslední středu 
jsme vyrazili do 
Kameniček na 
výstavu obrázků 
Ivy Hüttnerové. 
Poté jsme si 
ještě chvíli 
poseděli v místní 
restauraci.  
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Myslivecký spolek Hubert v Horním Bradle navazuje na tisíciletou 

historii české myslivosti. Počátky myslivosti u nás lze spatřovat v lovu 

v dobách paleolitu, kdy ještě znamenal lov pro člověka jeden z 

hlavních zdrojů obživy. Definitivně ztratil lov význam obživy s 

příchodem Keltů a s příchodem Slovanů na naše území. Lovcem bývá 

zpravidla jen jeden člověk. V polovině 10. století za vlády knížete 

Boleslava I. se objevuje první zákon týkající se myslivosti a to o tak 

zvané vysoké honbě, tedy právu lovu pouze pro panovníka. Dalším 

významným letopočtem byl rok 1573, kdy bylo vydáno nařízení, které 

se zabývalo ochranou zvěře a tím také stanovovalo podmínky jejího 

lovu. Další úpravy lovectví provedl Karel VI. roku 1728 vydáním 

loveckého řádu, který zůstal nezměněn až do vlády Marie Terezie, 

která v roce 1743 vydala řád nový. Za vlády Habsburků vyšlo mnoho 

patentů, které přímo či nepřímo ovlivňovaly myslivost. Zajistit 

rovnováhu mezi využíváním zvěře na jedné straně a ochranou zájmů 

těch, kdo na zemědělské půdě hospodařili na straně druhé, měl za cíl 

patent císaře Josef II. z roku 1786. Po zrušení poddanství byl vydán 

císařem Františkem Josefem I. v roce 1849 nový zákon o myslivosti, 

který platil pro celou rakouskou říši a tedy i pro české země. Rok 1866 

byl významný pro českou myslivost, neboť byl přijat první samostatný 

zákon o myslivosti pro Království České. V roce 1923 byla založena 

Československá myslivecká jednota, která slučovala řadu tehdejších 

spolků. Významný byl zákon č. 98 z roku 1929, tak zvaný Malý 

honební zákon, který mimo jiné stanovoval doby lovu a doby, kdy je 

zvěř hájena. Před vznikem myslivecké společnosti u nás v Bradle byly 

honitby soukromé. V osadě Lipka a Velká Střítež měl honitbu pan 

Libermann, v Horním Bradle pan Petržílek a pan Partyk. V Dolním 
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Bradle pak pan Rükl, v Travném pan Rohlík a pan Stehno. V Javorném 

pan Řeháček a pan Chvojka. Ve Vršově pan Linhart a pan Paulus. 

Polomské lesy a Máslovanky měl pak kníže Auersperg. Lidová 

myslivecká společnost byla ustanovena dne 2. dubna 1951 v hostinci 

Na Filousku. Jelikož stávající honitba byla malá, bylo navrženo za členy 

společnosti pouze sedm členů. Byl zvolen výbor ve složení: předseda 

pan Dostál z Lipky, jednatel pan Paštyka z Bradla, pokladník pan 

Horník z Lipky a hospodář pan Rudolf z Bradla. V tradici této 

společnosti, která nebyla nikdy přerušena, pokračuje dnes Myslivecký 

spolek Hubert. Za léta trvání našeho spolku se vystřídalo mnoho 

generací poctivých myslivců a každý z nich zanechal svoji stopu. 

…pokračování příště 

Příspěvek od Jakuba Jančárka 

 
 

 

Obsah knížky Plantážníkova žena od spisovatelky Dinah Jefferies. 

Devatenáctiletá Gwendolyn je krátce vdaná. Do svého manžela, téměř 

o dvacet let staršího vdovce, majitele čajových plantáží na Cejlonu, se 

zamilovala v Londýně. Teď se nemůže dočkat, až po dlouhé cestě 

vystoupí z lodi a začne nový život se svým manželem. Její muž se ale 

najednou chová úplně jinak než v Anglii. Je vzdálený a odtažitý, celé 

dny pohlcený prací, a Gwen tak zůstává v cizím prostředí sama. 

Prázdnotu dní vyplňuje zkoumáním svého nového domova, který jí 

připadá plný tajemství a tísnivých připomínek neznámé minulosti. 

Neustále nachází něco, co si neumí vysvětlit – zamčené dveře pokojů 

v plantážnickém sídle, zažloutlé svatební šaty v zaprášené truhle nebo 
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zarostlý hrob v zahradě… Gwen brzy otěhotní, ale tou dobou už má 

silné podezření ohledně smrti manželovy první ženy a jejich dítěte. Ve 

vzdálené kolonii nemá nikoho, komu by se mohla svěřit. Bojí se o 

osud svého příštího potomka. Lze ovšem těžko poznat, co je jen příliš 

živá fantazie těhotné ženy, a co už skutečné hrozící nebezpečí. Dinah 

Jefferies popisuje exotickou přírodu Cejlonu, život místních kolonistů 

a jejich zaměstnanců, i Gwenino vyzrávání z naivní, opečovávané 

dcerky z vyšších kruhů v silnou a odhodlanou mladou ženu. Námětem 

i zpracováním Plantážníkova žena odkazuje ke klasickému příběhu 

Daphne du Maurier Mrtvá a živá, ze současné literatury se pak 

podobá příběhům Lucindy Riley. 

Příspěvek od Helči Paulusové 

 

Smrtící sláva 

J.D.Robb 

J.D.Robb je pseudonym Nory Robertsové, autorky, jejíž knihy se 

pravidelně objevují na žebříčcích bestselerů New York Times.                                                                                                                               

Smrtící sláva je strhující detektivka s milostnou zápletkou. Znovu se 

v ní setkáváme s poručíkem Evou Dallasovou, nezapomenutelnou 

hrdinkou, stejně jako se svérázným Roarkem, jenž si získá srdce 

statečné policistky.                                                                                                                                             

Autorka nás zavádí do světa budoucnosti, v němž dokonalá technika 

poskytuje vyšetřovatelům neocenitelné služby, ale lidská srdce jsou 

dál ovládána vášněmi a mnohé společenské i osobní problémy se 

velmi podobají těm našim, přestože příběh se odehrává v polovině 

21.století. 

Příspěvek od Dany Ročňákové 
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Výborný perník 

½ litru hladké mouky, ½ litru hrubé mouky, ½ litru cukru, ½ litru 

mléka, 1 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 prášek do perníku, 1 sklenka 

oleje, 2 lžíce kakaa 

Pečeme ¾ hodiny. 

Toast „Klas“ 

Veka bílá, 25dkg šunkového salámu, 10dkg sýru eidam, 25dkg másla, 

3dkg čerstvých žampionů, 2 papriky, sůl, kari 

Očištěné žampiony nakrájíme na plátky a na másle podusíme. Sýr 

nastrouháme, salám nakrájíme na nudličky společně s paprikou, 

přidáme sůl, kari a spojíme syrové vejce. Z veky nakrájíme plátky, na 

které vidličkou dáváme směs a smažíme na oleji. Po obrácení 

vyndáme a zdobíme petrželkou. 

Příspěvek od Vlasty Hanusové 

 

Kuře na paprice 

Kuřecí stehna osolíme a okořeníme červenou paprikou a kurkumou 

(hodně). Na sádle osmažíme maso, poté ho vyndáme, v tom samém 

hrnci osmažíme cibuli a papriky - červenou, žlutou a zelenou, na 

zeleninu položíme kuře, polijeme vývarem, malinko podusíme pod 

pokličkou, zaprášíme moukou a polijeme smetanou ke šlehání. 
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Drobenkový koláč 

2 hrnečky pol. mouky, 1 hrneček písk. cukru, ½ másla (změklé) = 

smíchat, z této směsi odebereme ¼ l drobenky, 1 prášek do pečiva, 1 

hrneček mléka, 2 žloutky – vše zpracujeme, nakonec zamícháme bílky. 

Nalijeme na plech vyložený pečícím papírem. Posypeme zbylou 

drobenkou a poklademe ovocem (jablka případně nakrájet na kousky) 

¾ hodiny péct na 180°C 

Příspěvek od Zlatky Lvové 

 

 

4.7.2017 

Téma: Program na srpen 

          Výstup: Návrhy: bowling, minigolf, procházka + cukrárna 

Ludmilka, stolní hry 

Téma: Poděkování za vstřícnost a ochotu při rozhovorech s auditory 

Téma: Výlet do Pardubic: plavba parníkem ke Kunětické hoře 

           Výstup: Předání podrobných informací, případní zájemci se 

můžou hlásit svým KP. 

Téma: Nabídka výuky anglického jazyka 

           Výstup: Případní zájemci se můžou hlásit svým KP. 

Téma: Pohlednice pro rozveselení nemocné holčičky, sdělení příběhu 

holčičky 
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          Výstup: Každý, kdo se chce do sbírky zapojit, přinese do Fokusu 

pohlednici/pohlednice, které následně společně holčičce odešleme. 

Téma: Náměty, připomínky a stížnosti 

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

chvíli žádné připomínky ani stížnosti. 

 

 

Chcete-li poznat svět a porozumět mu, musíte porozumět sami sobě. 

Sny nejsou náhodnými obrazy, ale významnými setkáními i 

s nejdůležitějšími životními otázkami. (SIGMUND FREUD) 

Krása nestačí, pokud nezískáš někoho, kdo ji ocení a bude se z ní těšit.  

Každá pomluva nese pomstu. (LAFONTAINE) 

Život je boj. Boj o vteřiny, čas a sílu. (SVATOPLUK) 

Nesnaž se za každou cenu získat někoho, kdo neopětuje tvoji 

náklonnost.  

Člověk by měl někdy udělat to, co ho děsí, protože jinak ho bude 

děsit, že to nikdy nezkusil.  

Láska je nesmrtelná. Nenávist hyne každou minutu. (SAROYAN) 

Je nemožné milovat a myslet na něco jiného. (GUSTAVE COURBET) 

Rozum korumpuje srdce. (ALBERT CAMUS) 

Mohu milovat jen tam a tehdy, pokud tím budu zároveň někoho učit. 

(JULIUS CAESAR) 

Cesta bez překážek nemá konec. Překážky se musí překonat. 
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Láska je peklo a ráj. Láska je oheň a smích. 

Život je komedie pro ty, kteří myslí, a tragédie pro ty, kteří cítí. (WAL 

POLE) 

Láska je mocnější než zapomenutí. (V. HUGO) 

Prý nejsou zázraky, ale v přírodě můžete kdekoli najít plno 

nejnepochopitelnějších zázraků. (UNIVERZITNÍ PROFESOR DR. J. 

OBENBERGER) 

Není nic horšího, než kvůli dešti, únavě či hladu, nebo ze strachu před 

hladem a osamělostí nedojít tam, kam si člověk předsevzal. (M. 

NEVRLÝ) 

Netrhej květiny, když je chceš mít. Jdi dál a květiny budou kvést u 

všech tvých cest. (RABÍN DRANÁTH THÁKUR) 

Příspěvek od Elišky Maňákové 

 

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

3. čtvrtek 21.15  Doba ledová: mamutí drcnutí   

10. čtvrtek 21.15  Pohádky pro Emu 

17. čtvrtek 20.30  Anděl Páně 2 

24. čtvrtek 20.30  Miluji tě modře  

 

STUDNICE FEST 

4. – 5. srpna   

LP Cihelka Blatno 
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TŘI SESTRY + ARGEMA 

Pátek 11. srpna od 17 h 

Pivovar Rychtář   

Vstupné v předprodeji 320Kč. 

 

NOUZOVÝ REŽIM  

Sobota 12. srpna od 20 h  

LP Cihelka Blatno 

Buty, Skyline, Dukla Vozovna, Imodium, Volant, Lety Mimo a další 

 

VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT 

12. srpna od 9 do 17 hodin   

Veselý Kopec 

Ukázky zpracování a využití zemědělských plodin tradičními způsoby, 

dětské dílničky a kulturní program, v němž vystoupí dudácký soubor 

Přidus z Přibyslavi. 

 

KRAJEM MALÍŘŮ VYSOČINY + POHÁDKOVÝ LES A TOULAVÝ 

KOČÁREK 

Sobota 12. srpna   

KČT 

39. ročník turistického pochodu. Start 6 – 10 h od Gymnázia K. V. 

Raise.  

 

VRABČÍ TRH 

Středa 16. srpna od 19 h 

Betlém  

Koncert kapely hrající folk and jazz a pohodu.  

Vstupné 60 Kč. 
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HVĚZDA FEST 

18. – 19. srpna  

LP Cihelka Blatno 

Petr Kolář, Tlustá Berta, Netto, dark Spark, Bohuš Matuš, Sabina 

Křováková  

a další.  

 

TRAMPOTY 

Sobota  19. srpna od 20 h 

DŘEVÍKOV (areál letního parketu) 

 

SELSKÝ TRH 

Pátek 25. srpna od 8 do 17 h 

Betlém 

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

potravin atd. 

 

22. ADÁMKOVY FOLKLÓRNÍ SLAVNOSTI 

25. - 27. srpna   

Betlém 

Tradiční folklórní festival dětských i dospělých souborů z Čech i 

dalekého zahraničí. Jarmark s lidovými výrobky. 

 

OKRESNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ, DRŮBEŽE A EXOTICKÉHO PTACTVA 

26. - 27. srpna od 8 h 

DTJ  

Nákup chovných zvířat, krmiv, okrasných rostlin, občerstvení. 

Otevřeno: So 8 – 17, Ne 8 – 15 h. 
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
 2.8.  Debatní a filmový klub 

              9.8.  Bowling  
          16.8.  Stolní hry 

22.8. Minigolf – od 14h, sraz ve Fokusu, nebo na    
místě 

         23.8.  Procházka 
         30.8.  Výlet do HB – Benefice v PNHB – info u KP 
           6.9.  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 

 



 

 

 


