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Kit show Vysočiny 

Květnové taneční soutěže 

Koncerty hudebních kroužků  

Střelecká liga Vysočiny 

Děti si užity Den dětí na 

Plovárenské 

Velká červnová diskotéka pro 

náctileté!!! 

Seznamte se, Jitka Brabencová

 

 

Těšíme se na prázdiny! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen, jak už to tak bývá, znamená pro většinu školáků buď poslední šanci pro zdokonalení vysvědčení nebo 

hromadu školních výletů nebo obojí dohromady. V AZ Centru je červen měsícem velkých příprav na následující 

prázdninové období a mraky pobytových a zejména příměstských letních táborů, na které se ještě stále můžete 

přihlásit. 

Všem školákům, učitelům i rodičům přejeme, ikdyž trochu s předstihem, krásné léto plné radosti a sluníčka, 

pohodové dovolenkování a výletování a na všechny se těšíme, ať už na prázdninových táborech nebo zase v září 

na kroužcích. 

Za kolektiv pracovníků AZ Centra všechny srdečně zve Ing. Martina Marková 
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Událo se v květnu… 

Jak už bývá zvykem, kroužky a téměř všechna volnočasová činnost končí v AZ Centru s posledním květnovým 

dnem. Právě květen bývá také nejbohatším měsícem na různé kulturní i jiné události pořádané kroužky AZ Centra, 

Samozřejmě, všichni se chtějí pochlubit, co se za uplynulý rok naučili, nebo co si vyrobili. 

Kit show Vysočiny 

V pondělí 8. května se v AZ Centru uskutečnila tradiční 

soutěžní přehlídka modelářů, Kit show Vysočiny, pod 

záštitou starosty Havlíčikova Brodu, Mgr. Jan Tecla, 

MBA. Na výstavě, kterou navštívila zhruba stovka 

návštěvníků, bylo k vidění celkem 33 modelů letadel a 

31 modelů techniky od modelářů z různých koutů 

republiky. Kromě domácích modelářů z Havlíčkova 

Brodu přijeli své modely prezentovat modeláři z Krátké 

Vsi, Bílku, Polničky, Jihlavy, Dobšic, Týna nad Vltavou 

nebo Prahy. Za svou práci si vždy 3 nejlepší soutěžící 

v každé kategorii odnesli diplomy a plakety. Juniorští 

soutěžící navíc obdrželi stavebnice modelů. 

Hudební kroužky AZ Centra zakončily školní rok slavnostními koncerty 

Tradičními jarními koncerty se s letošním školním rokem rozloučili žáci hudebních kroužků kytary, flétny, zpěvu 

a klavíru. 

V pondělí 15. května se konal v klubu Oko Jarní koncert kytary, flétny a zpěvu, který společně se svými žáky 

připravili vedoucí Lucie Veselá, Daniel Mašek a Jan Zvolánek. Mladí začínající i pokročilí hudebníci zahráli nebo 

zazpívali písně moderní i lidové, české i zahraniční i klasické „táborákové“ kousky. Jejich publikum, které se 

skládalo již tradičně zejména z rodičů, prarodičů i dalších příbuzných a přátel, zaplnilo klub Oko do posledního 

místa a všichni si užili příjemný kulturní podvečer. 

V sobotu 27. května se v sále brodské Staré radnice uskutečnil již tradiční klavírní koncert žáků ze třídy Bc. Michaly 

Vosykové. Tématem koncertu byla tentokrát filmová hudba. Klavírními i pěveckými čísly děti ukázaly pokroky, 

kterých dosáhly během celoroční pilné práce. Publikum si tak vychutnalo skvěle provedené zahraniční písně z 

filmů jako Armagedon, Mamma Mia nebo Hříšný tanec. Z českých melodií zazněly písně Lásko má, já stůňu, Panna 

a netvor, S tebou mě baví svět a mnoho dalších. Ti nejmenší předvedli písničky z večerníčků. Za klavírního 

doprovodu paní učitelky uzavřeli všichni účinkující koncert zpěvem písně Vadí, nevadí. Děti byly za své dobře 

provedené výstupy odměněny velikou čokoládou a několikerým aplausem ze stran diváků. 

Mladí střelci AZ Centra uspěli na Střelecké lize Vysočiny 

V sobotu 20. května se žáci kroužku Střelba – soutěžní 

skupina zúčastnili posledního ze 4 kol Střelecké ligy ve 

Žďáře nad Sázavou. Stejně jako v předchozích kolech, se 

i tentokrát havlíčkobrodským střelcům celkem dařilo. Ze 

dvanácti účastníků skončili kluci z AZ Centra na 5., 7., 8., 

9. a 10. místě. Poprvé v letošním školním roce mělo AZ 

Centrum ve Žďáře i svoji reprezentantku, která mezi 

děvčaty obsadila 4. místo. Celkově se družstvo z AZ 

Centra ve čtvrtém kole Střelecké ligy umístilo na 3. místě. 

Bronzová pozice našim reprezentantům patřila i při 

celkovém vyhlášení Střelecké ligy. Všem našim střelcům 

gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. 

Za úspěch v Střelecké lize i za pilnou práci, kterou žáci 

střeleckého kroužku po celý rok předváděli, připravila 

vedoucí kroužku Jitka Korberová ve středu 24. května 

místo poslední hodiny střelby tradiční střelecké závody 

z malorážky na havlíčkobrodské střelnici.  
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I v květnu se úspěšně tancovalo 

Ani v měsíci květnu taneční skupina TENDENC 

nezahálela a účastnila se dvou z plánovaných tří 

soutěží.  

V sobotu 20. května si skupina užila medailovou sklizeň 

v Boskovicích, kde Dragoni s úspěchem obsadili 3. 

místo, Rockstars 2. místo., Angels 3. místo a Elita také 3. 

místo. O týden později, 27. května, ve Žďáře  byly 

výsledky našeho Tendencu obdobné. Dragoni si opět 

vytancovali 3. místo, Rockstars 2. místo a Gang a Elita 

obsadily také 3. místa.  

 

I mažoretky Pink a MiniPink se mohou pochlubit 

květnovým úspěchem. V sobotu 27. května se 

zúčastnily mažoretkové soutěže v Čáslavi, kde se 

MiniPink umístily na fantastickém 1. místě a jejich 

starší kamarádky z Pink skončily jen těsně pod 

stupínky vítězů na 4. místě. V červnu čekají naše 

mažoretky ještě dvě soutěže v Jihlavě a Chotěboři a 

vystoupení pro Oborovou zdravotní pojišťovnu. Poté je 

čeká slavnostní zakončení další úspěšné sezony 

bowlingem v pizzerii Fabrika.  

Kroužek Video Dance představil další povedený klip 

Tendenc v květnu také odhalil další taneční video s názvem Život je život. Po Nafrněné od Báry Polákové jde o další 

český kousek, na který skupina natočila videoklip. Video je výstupem tanečního kroužku pro dospělé  Videodance 

AZ centra Havlíčkův Brod, který vede Mgr. Iva Petrová. Ta je zároveň i autorkou choreografie. Klip je natáčený v 

havlíčkobrodském klubu OKO, o kameru a střih se postaral Jiří Kutlvašr. Oba klipy můžete shlédnout na youtube 

kanálu Tendenc Dance. 

Děti si užily Den dětí na Plovárenské 

V neděli 28. května uspořádalo AZ Centrum ve spolupráci 

s městem Havlíčkův Brod tradiční Den dětí na Plovárenské. 

Slunečné počasí a zajímavý program přilákaly na sedm stovek 

návštěvníků. Zasoutěžit a vydovádět se přišlo celkem 328 dětí 

v doprovodu asi 400 dospělých. 

Kromě tradičních soutěžních úkolů, za které děti sbíraly body na 

soutěžní kartičku, kterou pak u stánku s odměnami mohly 

vyměnit za drobnou 

sladkost a hračku dle 

vlastního výběru, čekal na 

všechny účastníky bohatý 

doprovodný program. Celým odpolednem již tradičně provázeli DJ Jarda a 

DJ Vesy, kteří si pro děti připravili další zábavné soutěže. Nechyběly ani 

oblíbené skákací hrady a neméně oblíbený stánek s malováním na obličej. 

Novinkou a vítaným zpestřením byl stánek s balonky, popcornem a 

cukrovou vatou. Ani letos nechyběla vystoupení tanečních kroužků AZ 

Centra. Na Plovárně se nejprve představila taneční skupina Tendenc 

Dragons a následně vystoupily obě skupiny Blue Roses Cheerleaders. 

Dětské odpoledne na Plovárenské se jako vždy vydařilo, což dokazovaly 

spokojené tváře a úsměvy malých i velkých účastníků. 
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Slavnostní zakončení kroužku výpočetní techniky 

Na své poslední schůzce děti zúročily vše, co se za tento rok naučily. Vyplnily třístránkový test podle svých znalostí 

a na jeho základě bylo stanoveno pořadí, ve kterém si děti vybíraly své odměny. První místo obsadil Jakub Zavřel, 

který si odnesl domů kompletní počítačovou sestavu (sponzorský dar). Na ostatní zbyly reklamní předměty 

různých IT firem nebo knížky. 

Taneční kroužky zakončily školní rok Havlíčkobrodským střevíčkem 

V sobotu 3. června se v havlíčkobrodské sportovní hale konal už 15. ročník taneční soutěže Havlíčkobrodský 

střevíček, na kterém nechyběli ani zástupci tanečních 

kroužků AZ Centra. 

Velkou pohárovou sklizeň zaznamenala jako obvykle 

taneční skupina Tendenc. Nejmladší složka Benjamin si na 

své první soutěži vytancovala stříbrný pohár za 2. místo. 

Na 2. místě skončily i Rockstars a Elita. Angels a Dragons 

obsadily 3. místo. 

Velký úspěch zaznamenaly na Havlíčkobrodském 

střevíčku Blue Roses Cheerleaders Junior, roztleskávačky 

AZ Centra, které si za své vystoupení odnesly zlatý pohár 

za jejich historicky první vítězství. 
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Na co se můžete těšit v červnu? 
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Seznamte se – Jitka Brabencová 
V AZ Centru pracuje od roku 2010 jako uklízečka. V roce 2015 absolvovala kurz pedagogiky a nyní v létě pořádá 

příměstské tábory. 

Ve volném čase se ráda věnuje své zahrádce a procházkám s pejskem nebo procházkám se svými kamarády, které 

často končí posezením a přátelským popovídáním občas i v hospůdce. Ráda cestuje po krásách Česka. Ze všeho 

nejvíc ji zajímají zahrady, parky a zámky. Baví ji tanec, jízda na kole a cvičení s míči. O dovolené často jezdí k moři, 

protože koupání v něm je pro ni nejlepší relax. 

Má ráda veselé barvy, zejména červenou, růžovou a oranžovou. Mezi zvířaty má nejraději psy, zvláště malé voříšky, 

koně a kočky. Mezi květinami si nejvíce oblíbila orchideje a kaly, hlavně v květináči, protože déle potěší, a také ty, 

které si sama vypěstuje. Mezi její oblíbená jídla patří klasická domácí české kuchyně. 

Má ráda každou hudbu, která je k tanci. Jejími oblíbenými interprety jsou Michal Tučný a Petr Spálený. V televizi 

se ráda podívá na napínavé kriminální filmy nebo seriály. Pro oddych zvolí i romantické kousky. Nepohrdne ani 

dobrou detektivní nebo romantickou knihou.  

Za nejkrásnější místo, které kdy navštívila, považuje egyptské pyramidy. Ráda by se podívala také do Keni, aby 

mohla spatřit divoká zvířata volně běhat v přírodě. 
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