
9/2017 

1 

 

 
 

Co bylo… .................................. 2 

Z historie myslivosti v Horním 
Bradle ...................................... 2 

Recenze knihy ......................... 4 

Zápis z debatního klubu ........... 6 

Citáty ....................................... 7 

Kultura na Hlinecku ................. 8 

Recept ................................... 10 

Sudoku .................................. 11 

Co nás čeká ............................ 12 

Kontakty ................................ 12 

 
 

 
 
 
 



9/2017 

2 

 

 
První srpnovou volnočasovku jsme měli jako obvykle debatní a 
filmový klub. Tentokrát jsme shlédli fantasy film Fantastická zvířata a 
kde je najít. 
Další týden jsme vyrazili na bowling do Blatna. Po posílení v restauraci 
jsme se vrhli na hraní. Jedna skupina si dokonce dala ještě jedno kolo.  
Třetí středu jsme si zahráli ve Fokusu stolní hry. Opět zvítězilo hlavně 
Člověče nezlob se a žolíky. 
Příští úterý jsme měli jít po dlouhé době na minigolf. Bohužel přišel 
pouze jeden klient, tak musela být volnočasovka zrušena.  
Další volnočasovku jsme vyrazili na procházku. Tu měl na starosti 
Jarda. Vymyslel výšlap nad náměstí, kde jsme navštívili výstavu 
obrazů. Poté jsme ještě zakotvili pod náměstím v restauraci a dali si 
něco dobrého na občerstvení. 
Další středu jsme také měnily plány. Původně jsme chtěli jet do 
Havlíčkova Brodu, kde se konala Benefice v psychiatrické nemocnici, 
během srpna jsme se ale rozhodli, že raději pojedeme do Kameniček 
na výstavu obrazů. Nakonec jsme ale skončili v hlinecké restauraci . 
 
 

 

… pokračování z minula 
Současná honitba se rozkládá v malebném prostředí chráněné 
krajinné oblasti Železné hory, kterou protéká řeka Chrudimka. 
Honitbu máme pronajatou od honebního společenstva Horní Bradlo, 
jehož honebním starostou je pan Kumpan. Honitba je převážně 
lesního typu, zařazená do třetí jakostní třídy. Výměra lesa je 1157 
hektarů, pole, pastviny a ostatní plochy 465 hektarů, celková výměra 
je 1622 hektarů. Spolek má 26 členů a zastupuje jej výbor ve složení – 
předseda Jiří Horník, místopředseda ing. Aleš Pospíšil, myslivecký 
hospodář Jaroslav Soukup, jednatel Aleš Stehno, pokladník Stanislav 
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Tichý, členové výboru František Eis starší a František Plašil starší. S 
právem myslivosti je spojena povinnost zvěř chovat. Chov zvěře je 
rozsáhlá činnost myslivce. Chovem zvěře se snaží dosáhnout na jemu 
svěřené honitbě zlepšení životních podmínek a zároveň udržovat 
stavy zvěře, aby byly v rozmezí mezi kmenovými a normovanými 
stavy. Tedy v případě přemnožení přikročit i k regulaci těchto stavů. 
Pro dosažení co nejlepších chovných výsledků je potřeba zajistit pro 
srstnatou zvěř dostatek potravy, dostatek Zpravodaj Horního Bradla a 
místních částí 23 krytů proti nepříznivým podmínkám, ale také vybírat 
zdravé a geneticky dobře založené jedince, případně regulovat poměr 
pohlaví. Po pernatou zvěř je potřeba navíc zajistit v době toku 
hnízdění a v období péče o mláďata naprostý klid v honitbě. V 
dnešním demokratickém uspořádání je pro myslivce mnohem těžší 
udržet zvěř a její životní prostředí v takovém stavu, aby se splnily 
požadavky, které ukládá zákon. Člověk se stal konkurentem volně 
žijícímu zvířeti v jeho životním prostoru. Svou hospodářskou činností 
přeměňuje ekosystémy a sám si dělá nároky na přírodu a životní 
prostředí. Volně žijící zvířata reagují na tyto přeměny způsobené 
člověkem v jejich životním prostředí velmi rozdílně. Druhy, které mají 
velmi specifické nároky na biotop, tedy ty které mají úzké ekologické 
spektrum, jsou tím zvláště postiženy a z kulturní krajiny se vytrácejí. 
Patří k nim především drobná zvěř. Jiným druhům se naproti tomu v 
přeměněném životním prostředí obdivuhodně daří. Mnohé z toho 
mají dokonce prospěch a mohou dosáhnout nepřirozeně vysokých 
stavů. To jsou druhy, které z kulturní krajiny těží. V našich podmínkách 
je příkladem prase divoké. V tom případě nastupuje další obor 
myslivosti a to lovectví. Aby byl udržován ekosystém honitby, je třeba 
k lovu vyčlenit jedince, kteří již nejsou v honitbě nezbytní, například 
nemocné, poraněné a přestárlé. Tomuto se říká průběžný odstřel 
neboli selekce. Dále je nutné vzít v potaz, že k udržení rovnováhy je 
potřeba určit k odlovu 1/3 mladých jedinců, 1/3 samičích kusů a 1/3 
samčích kusů. „ Kdo nic jiného, než střílet, neumí, ať raději zůstane 
doma. Ale kdo se těší ze zvěře a lesa – i když to neblýská a nebouchá – 
a kdo navíc v přírodě pobývá v době hájení, když pole a les jsou 
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zamrzlé a zaváté, když je málo potravy a za zvěří se plíží smrt, a kdo ji 
v tom ochraňuje, je myslivec sám. Ochráncem a chovatelem může být 
jen myslivec. 
 
Příspěvek od Jakuba Jančárka 

 
 

 

Obsah knížky Hráči fan-tanu od spisovatele Juliana Leese  

Portugalská kolonie Macao koncem dvacátých let minulého století. 

Pestrobarevná směsice národností, kultur a náboženství, v níž se 

jedinečným způsobem prolínají dávné tradice s "novodobými" 

módními trendy a exotické prostředí ostře kontrastuje s bídou 

každodenního života velké části jeho obyvatel. Zde se protínají osudy 

Nadi, svérázné mladé ženy, která v dětství uprchla s matkou do Macaa 

z předrevolučního Ruska, a Iaina, oficiálně skotského zaměstnance 

místního britského konzulátu. Oba mají za sebou pohnutou minulost, 

jejíž tajemství jen neradi odkrývají, a oba jsou silnou osobností; jejich 

vzájemné sbližování je proto nelehké a opatrné. Ani jeden z nich v té 

době ještě netuší, jak těžké zkoušky pro ně má v záloze budoucnost. V 

okamžiku, kdy by se mohlo zdát, že vše konečně směřuje ke 

šťastnému konci, se neodvratně blíží vypuknutí druhé světové války… 

Hráči fan-tanu jsou dobrodružnou rodinnou ságou, jejíž děj se 

odehrává střídavě v Macau, v Rusku, na Skotské vysočině a v Hong 

Kongu v průběhu dvacátých, třicátých a čtyřicátých let dvacátého 

století. Nechybí zde barvitá líčení jednotlivých prostředí, dobových 

reálií a přírody, při nichž autor hojně čerpá ze zkušeností a zážitků své 

vlastní rodiny a přátel. Je to silný a napínavý příběh lásky a odloučení, 
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nepřízně osudu a lidské odvahy na pozadí dramatických historických 

událostí.  

Příspěvek od Helči Paulusové 

 

Neklidný muž 

Henning Mankell 

Poslední případ světoznámého komisaře Wallandera. Jednoho 

dubnového rána roku 2008 zmizí na své pravidelné procházce 

lesoparkem vysloužilý vysoce postavený námořní důstojník Hákan von 

Enke. Vyšetřování případu má na starosti stockholmská policie a 

komisař Wallander s ním nemá nic společného — tedy oficiálně. Jenže 

zmizelý důstojník se měl stát tchánem jeho dcery. A tak se Wallander 

brzy zaplete do věcí, po kterých mu úředně nic není, slibuje, co 

vzápětí nesplní, dokonce i lže, když je to zapotřebí — a vychází mu to. 

Brzy ale narazí na matoucí špionážní aktivity, které se váží ještě k 

době studené války… Přidávají se ale další nečekané překážky. Co 

překročil šedesátku, má komisař pocit, že se nachází na prahu senility. 

Zoufale se drží naděje, kterou pro něj zosobňuje nedávno narozená 

vnučka, ale životní realita ho dohání. Do budoucnosti hledí s velkou 

nejistotou a zdá se nevyhnutelné, že se musí tváří v tvář utkat s tím 

nejvzpurnějším soupeřem: sám se sebou. Henning Mankell vytvořil v 

komisaři Wallanderovi jednu z nejzajímavějších postav současného 

detektivního světa. Mankell dvakrát získal Cenu švédské akademie 

autorů detektivní literatury, za své knihy obdržel různá uznání ve 

Skandinávii, Evropě i Americe. 

Příspěvek od Dany Ročňákové 
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2.8.2017 

Téma: Program na září 

          Výstup: Návrhy: procházka, stolní hry + stolní tenis + fotbálek 

Téma: Minigolf v klubu Pohoda a Pohoda Cool 22.8.2017 

           Výstup: Sraz ve 13:45 před Fokusem. 

Téma: Výlet do HB - Benefice v PNHB 30.8.2017 

           Výstup: Předání podrobných informací, případní zájemci se 
můžou hlásit svým KP. 

Téma: Na podzim se ve Fokusu uskuteční přednáška o muzikoterapii 
s následnou praktickou ukázkou.        

Téma: Výlet do Babiččina údolí se ZŠ Ležáků 12.9.2017 

            Výstup: Případní zájemci se můžou hlásit svým KP do konce 
srpna. 

Téma: Turnaj v petanque v Pardubicích 13.9.2017 

           Výstup: Případní zájemci (aktivní hráči, fanoušci) se můžou 
hlásit svým KP. 
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Vedla-li cesta za kulturou z lesa, pak cesta za lidstvím vede k lesu 

nezbytně zpět. (A. HRDLIČKA) 

Odnikud není tak pěkný pohled na svět jako z vrcholku hory. (J. W. 

GOETHE) 

Práce a zábava, pravidelně se střídající, dělají život radostným. (L. N. 

TOLSTOJ) 

Dokud člověk nehladoví, nezná cenu jídla.  

Pohodlí činí z lidí děti. Obtíže z nich dělají muže. (SMILES) 

Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody. (J. 

A. KOMENSKÝ) 

To nejkrásnější, co můžeme zažít je tajemství. Je to základní pocit, 

který stojí u kolébky umění a vědy. Kdo ho nezná a kdo se neumí divit, 

kdo už neumí žasnout, ten je jako mrtvý. (A. EINSTEIN) 

Celou přírodu máme na dosah jen proto, aby se nám otevřely oči. 

Musíme ukojit svou touhu po dálkách a pak se vrátit domů. (M. M. 

PRIŠVIN) 

Láska je skok do propasti. Spadnou do ní dva a vylezou tři.  

Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy. (ANATL FRANCE) 

Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit. 

(COHEN) 

Hlouposti mohou být půvabné. Hloupost nikdy. (ALBERTO MORAVIA) 

Život je krátký a byl by velký hřích ho proflákat. (JAN KANYZA)  
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O přátelství můžeme hovořit jen tam, kde je vzájemná láska. 

(ARISTOTELES) 

Přítel je mi druhé já. (ZENON) 

Krásný je život, uděláme-li něco dobrého nebo spravedlivého. (F. M. 

DOSTOJEVSKIJ) 

Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, , ten, který si 

připisuje sám, a konečně ten, který skutečně má. (VIKTOR HUGO) 

Láska je jen jedna, jejich napodobenin však na tisíce. (F. LA. 

ROCHEFOUCALD) 

Příspěvek od Elišky Maňákové 

 

 
 Kulturní akce na Hlinecku – září 2017 
 
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK  

Čtvrtek 28. září od 9 – 17 h  

Betlém 

Ukončení Duhového léta, ukázky výroby a prodej tradičních lidových 

výrobků, doprovodný program. Součástí jarmarku bude selský trh. 

Vstup zdarma. 

 

ZUZANA BUBÍLKOVÁ A ANDREA ANDREI 

Čtvrtek 14. září od 19 hodin  

MFC  
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Těšit se můžete na smršť historek, postřehů, vzpomínek a příběhů z 

hereckého, spisovatelského i osobního života proloženou krásnou 

italskou hudbou. Vstupné 150 Kč 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBŮ ČR 

16. září – 13. října    

MFC 

Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 nebo při 

kulturních akcích podle programu Multifunkčního centra. 

Koncert elektrických smyčců. Vstupné 430 a 390 Kč. 

 

JOSEF DVOŘÁK - malíř, ANNA DVOŘÁKOVÁ – akademická malířka a 

grafička 

23. září – 12. Listopadu 

Městské muzeum a galerie 

Výstava otce a dcery. 

Otevřeno: Út – Pá  9  – 12, 13 - 16 h; So, Ne  8.30 – 12, 13 – 16 h 

 

SVATOVÁCLAVSKÉ JEŘABINOBRANÍ  

Čtvrtek 28. září od 13.30 h 

Trhová Kamenice  

 

HRADNÍ SLAVNOSTI DOMOVA NA HRADĚ RYCHMBURK 

Neděle 17. září od 13.30 h 
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PŘEDHRADÍ U SKUTČE 

Dětský pěvecký sbor SMÍŠEK, Velká cirkusová pohádka, středověká 

hudba BOHEMIAN BARDS, kejklíř Vojta,  prohlídka hradní věže, 

prodejní výstava výrobků klientů Domova, občerstvení. Vstupné 

dobrovolné. 

 

 

Dýňová polévka se zázvorem 

Ingredience: 

1 malá nebo půlka větší máslové dýně, 1 mrkev, kousek zázvoru (asi 

jako palec), 1 cibule, 1 vrchovatá lžička kari, sůl, mletý pepř, čerstvý 

koriandr, opečené rohlíky (není nutné), 2 lžíce oleje 

Postup 

Dýni oloupeme a nakrájíme na kostičky, totéž provedeme s mrkví. 

Zázvor oloupeme a nastrouháme najemno. 

Na oleji osmahneme posekanou cibuli do zesklovatění a vmícháme do 

ní kari a zázvor. 

Přisypeme dýni s mrkví, promícháme a zalijeme vodou. Osolíme, 

opepříme a povaříme 20-30 minut, do změknutí dýně. 

Uvařenou polévku rozmixujeme ponorným mixérem dohladka, pokud 

je příliš hustá, rozředíme horkou vodou a necháme znovu přejít 

varem. Podle chuti dosolíme či dopepříme. 
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Na talíři posypeme polévku posekaným koriandrem, případně krutony 

z rohlíků. 
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
 6.9.  Debatní a filmový klub 

            12.9.  Výlet se ZŠ Ležáků – Babiččino údolí  
          13.9.  Turnaj pétanque Pardubice 

20.9. Procházka 
         20.9.  Parník Praha 
         27.9.  Stolní tenis, fotbálek 
 29.9.  Koncert Týdnů pro duševní zdraví 
          4.10.  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 

 



 

 

 


