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Nabídka táborů pro léto 2017

 

 

 

Sníh už nám roztál a začínají se objevovat první jarní paprsky, které už dokážou krásně hřát. Pozorní posluchači 

už mohou venku zaslechnout i první ozvěny jara v korunách stromů. Ano, i ptáčci už se nám začali vracet. Brzy 

budeme moci začít hledat první jarní kvítí – sněženky, bledule a další. 

21. března nám jaro začne doopravdy a my v AZ Centru Vám přejeme krásné prožití prvních jarních dní. Užívejte 

si sluníčka, prvních ptačích tónů, vůni květin i všechno ostatní, co k tomuto jistě krásnému období patří. 

Za kolektiv pracovníků AZ Centra, Ing. Martina Marková 
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Událo se v únoru… 

Rybáři AZ Centra zářili na rybářských závodech v Kopidlně 

Vybraní žáci, kteří navštěvují Rybářský kroužek 

AZ Centra, se v sobotu 4. února zúčastnili zimní 

zátěžové ligy v rybolovné technice v Kopidlně. Mezi 

27 účastníky předvedla pětice reprezentantů 

AZ Centra skvělé výkony. V žákovské kategorii si 

z Kopidlna odvezl stříbrnou medaili za krásné druhé 

místo Adam Smejkal. Mezi dorostenci zazářil zejména 

Jakub Šimánek, který celou dorosteneckou soutěž 

vyhrál. Všem našim mladým rybářům blahopřejeme, 

děkujeme za vzornou reprezentaci a držíme palce při 

dalších soutěžích. 

 

 

Únorový workshop Tendencáků 

V sobotu 11. února zavítala do taneční skupiny TENDENC Janča Jelínková. Janča je již světovou tanečnicí 

nejrůznějších zkušenosti. Tanečně se vzdělává  jak v Londýně na  workshopech či battlech, tak v Paříži či Itálii. Na 

jejím tanečním stylu se hodně podepsal její parner, známý francouzský tanečník Joseph Go, se kterým natočila řadu 

videí, které můžete shlédnout i na youtube. Janča prošla několika tanečními styly, od disco až po street dance. 

Působila jako choreografka v různých tanečních skupinách v Olomouci, pak jako freestylerka ve své úplně původní 

skupině Alyaschce crew Olomouc.  Účastní se také prestižních akcí jako Just Debout či dalších battlů ve Francii, 

Londýně a Itálii. Jančin tanec je jednoznačně energický, osobitý, plný určitého náboje, který nejde jen tak slovy 

specifikovat. Je na ní vidět, že miluje hudbu a že žije tancem. V Tendencu Janča učila  africký taneční styl KUDURO  a 

afro house. 
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Jarní prázdniny v AZ Centru 
AZ Centrum Havlíčkův Brod připravilo pro děti, které si od 20. do 26. února užívaly jarní prázdniny, pestrý třídenní 
program.  

Jógovinky v pondělí 20. února 

V pondělí si děti mohly užít lekci jógy s Mgr. Ivou Petrovou. Mezi sebou se takto poznaly nové děti, které dorazily 
na pondělní lekci od 8.00 hod a chtěly si jógu vyzkoušet. Jóga děti bavila, každý nový poznatek přijaly a pochopily. 
Vyzkoušely si několik koncentračních a smyslových her. Prostor byl i pro tvořivost, vyrobily si vlastní party 
dechové pytlíčky a pomocí brček mohly v pytlíčku rozfoukávat barevné konfety. Po celou dobu byl prostor pro 
vlastní fantazii, hraní a trošku i divočení. Ke konci zbylo i trošku času na řízenou meditaci. Meditace umožňuje 
dětem poznávat důvěrněji jejich vnitřní svět. Jak cítit celý vesmír ve svých myslích a srdcích, jak umět vědomě 
odpočívat, jak být vědomější. Ve tvořivé dílničce si děti pomocí lepidla, barevných papíru, bílé tempery a vaty a 
vatových tampónů mohly vyrobit obrázek zimního města. Hraní jógových her děti natolik pohltilo, že už nezbyl 
čas na připravené rébusy a kvízy. Pondělí bylo zkrátka vydařené. 

Keramická dílna v úterý 21. února 

V úterý byla dopoledne otevřena keramická dílna AZ Centra pod vedením Květy Cempírkové. Pracovat s 
keramickou hmotou přišlo 23 dětí. Pro všechny byly připraveny náměty pro práci převážně s tematikou blížících 
se Velikonoc. Kluci a holky vyráběli  slepičky, zajíce, ovečky aj.  Některé děti si vyráběly výrobky dle vlastní fantazie 
pod vedením lektorky. Výrobky byly zhotoveny z plátu i modelované. Někteří využili k malování engoby. Nyní vše 
musí uschnout a po vypálení si je děti mohou přijít doglazovat. Součástí dopoledne byla i soutěž v bowlingu na X-
Boxu. Z desítky zúčastněných 1.místo obsadila Kateřina Škarydová, 2. místo Viktor Mrázek a 3. místo patří Karlu 
Mrkvičkovi. Odměnu za snahu si odneslo všech 10 soutěžících. 

Otevřená střelnice ve středu 22. února 

Ve středu byla pro děti otevřena střelnice AZ Centra pod vedením Ing. Martiny Markové. 22 nadšených střelců 

zcela přesáhlo kapacity střelnice. Vedle střelby na terče se zvíření tématikou si tak děti mohly vyzkoušet i různé 

interaktivní hry na X-Boxu. Vedle oblíbené elektronické zábavy byly pro vyplnění volného času dětí připraveny i 

různé doplňovačky, tajenky, bludiště a omalovánky nebo tradiční stolní hra „Člověče, nezlob se!“. Ze všech klání, 

kterých se mohly zúčastnit, si děti odnesly odměny a diplomy.  
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Na co se můžete těšit v březnu? 
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Kroužky pod lupou 

AZ Centrum Havlíčkův Brod nabízí pestrou nabídku volnočasových aktivit. V dnešním čísle Vám blíže představíme 

střelecké kroužky a kroužek mažoretek. 

Střelecké kroužky 

Střelecké kroužky AZ Centra již patří mezi tradiční 

kroužky. Pravidelně se jich účastní řada stálých žáků, 

ale neustále přichází i noví zájemci, které láká střelba 

ze vzduchové pušky.  

Zkušenější mladí střelci navštěvují kroužek Střelba – 

soutěžní skupina. Pod vedením Jitky Korberové 

zdokonalují své schopnosti střelby z klasické 

vzduchové pušky Slavie i z plynových vzduchových 

pušek. Pro zpestření kroužku si žáci na trénincích 

mohou čas od času vystřelit i z plynové pistole. 

Účastníci kroužku Střelba – soutěžní skupina se 

pravidelně účastní čtyřkolové Střelecké ligy ve Žďáře 

nad Sázavou a nutno říci, že špatné jméno tam 

AZ Centru rozhodně nedělají, Mimo oficiální Střelecké 

ligy žáci soupeří i při „interní“ soutěži, která probíhá 

přímo na kroužku a vyhlašuje se jednou za 2 měsíce. 

Žáci soutěží o nejlepší skóre při střelbě jak z plynové 

vzduchovky, tak ze vzduchovky Slavie. Kroužek Střelba 

– soutěžní skupina probíhá každou středu od 15.00 do 

16.30. Zápis do kroužku je možný po absolvování 

náboru na začátku školního roku nebo po dohodě 

s vedoucí. 

Začínající střelci navštěvují kroužek Střelba pro 

začátečníky. Pod vedením Martiny Markové se žáci učí 

zacházet se vzduchovou puškou, správné střelecké 

poloze i správným návykům, jako je soustředění, 

dýchání, spouštění apod. Pro zpestření kroužku si žáci 

na trénincích mohou čas od času vystřelit i z plynové 

pistole. Žáci kroužku Střelba pro začátečníky mají také 

své „interní“ soutěže. Soutěž o nejlepší skóre a také o 

největší pokrok se vyhlašuje jednou za 2 měsíce. 

Pololetně se vyhlašují soutěže o nejlepší skóre na 

terčích s různou tematikou. Žáci soupeří o titul „Lovec 

bizonů“, „Orlí král“ a „Myslivec sezony“. Kroužek 

Střelba pro začátečníky probíhá každý čtvrtek od 14.45 

do 16.15 hod. 

 
 

Mažoretky PINK a MINIPINK 

Kroužek mažoretek funguje v AZ Centru již od roku 

2008. Vedoucí je paní Gábina Beránková, 

choreografkou slečna Aneta Poláková. Od září 2015 

tým PINK rozdělený na starší a zkušenější PINK a nově 

příchozí mladší MINIPINK. Tým MINIPINK je složený 

z děvčat ve věku od 6-ti do 10-ti let. V týmu PINK se 

schází dívky ve věku od 10-ti do 16-ti let. Podle vedoucí 

Gábiny Beránkové jsou dívky v obou týmech jedno tělo, 

jedna duše – prostě tým. Děvčata z PINK se snaží 

pomáhat malým z MINIPINK. 

Každý rok začínají PINK i MINIPINK s novými kostýmy, 

které si nechávají šít v jejich tradičních barvách: 

MINIPINK v bílo-růžové a PINK v černo-růžové. 

Oba dva krouz ky zac í nají  rozcvic kou a protaz ení  te la. 
Pote  na sleduje procvic ova ní  cviku  s hu lkou, vy hozy, 
otoc ky atd. Na zac a tku nove  sezony si vz dy 
choreografka poma ha  maz oretka m sestavit 
choreografii, kterou na sledne  kaz dy  tre nink nacvic ují  a 
zdokonalují  se. Pr ed kaz dou soute z í  se por a dají  
ví kendove  tre ninky, aby si dí vky vs e por a dne  upevnily. 
Maz oretky jezdí  jak na soute z e, tak na vystoupení , na 
ktera  jsou pozva ny. Snaz í  se vyhove t vs em a nic 
neodmí tat. Samozr ejme  mají  i sve  oblí bene  soute z e, na 
ktere  se te s í  a u c astní  se jich pravidelne  kaz dy  rok uz  od 
zac a tku vytvor ení  ty mu. Mezí  jejich oblí bene  patr í  napr . 
Polna , Jemnice, Brtnice, Pelhr imov, Pacov atd. 
Pro letos ní  rok se vedoucí  Ga bina Bera nkova  nechala od 
rodic u  pr emluvit k uspor a da ní  vlastní  soute z e. 
Maz oretkova  soute z  O havlí c kobrodske  srdce se bude 
konat v nede li 23. dubna a tí mto jste vs ichni srdec ne  
zva ni. 
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Seznamte se, Radka Kadlecová 

Do školství nastoupila hned po škole a zůstala až dosud. V AZ Centru pracuje jako pedagog volného času. Vede 

kroužky výtvarné a keramické a keramickou dílnu pro veřejnost. Má ráda všechna zvířata volně žijící v přírodě. 

Její oblíbenou barvou je modrá. Má velmi ráda květiny, z nichž jejím favoritem je žlutá růže. Preferuje jídla v lehčí 

a zdravější formě a mexickou kuchyni. 

Její oblíbení hudební interpreti jsou Adele a skupina Kryštof. Oblíbenými herci jsou Ondra Vetchý, Jiří Dvořák, 

Simona Stašová a Eva Holubová. V televizi ji baví cestopisy a sleduje publicistiku. Ráda se podívá i na dobrý 

odpočinkový film nebo navštíví divadlo, koncert nebo hudební festival. Poslední knihou, kterou si s chutí přečetla, 

byla kniha Bábovky od Radky Třeštíkové. 

Za nejhezčí považuje všechna místa, která navštívila se svými dětmi. Poslední super cesta pro ni byla návštěva 

Říma a dále také každý pobyt u moře. 
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