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Umělecké a rukodělné zájmové útvary 

Keramické kroužky 
Točení na kruhu: ved: Květa Cempírková, děti od 12 let po dospělé. 

Pondělí, středa, čtvrtek 18.00 - 19.00, Vyrobíte si misky, hrnečky a jiné 

užitkové předměty. Součástí je i dekorování vyrobených nádob. Nutno 

se předem objednat osobně nebo telefonicky. 

Keramika: ved: Květa Cempírková, děti od 6 let po SŠ. Pondělí, středa 

nebo čtvrtek 15.00 - 16.30. Určeno pro ty, kdo se chtějí seznámit s prací 

v keramické dělně, získat základní znalosti pro práci s keramickou 

hmotou a své vyrobené předměty vyrábět tak, aby byly vhodné pro 

dekoraci i k obdarování. 

Do kroužku se mohou přihlásit i dospělí.  

Keramika a modelování: ved: Květa Cempírková, děti od 6 let až po SŠ. 

Pondělí, středa nebo čtvrtek 16.30 - 18.00. Výroba obrázků, postaviček, 

hrnečků atd. Rozvoj kreativních výtvarných dovedností, propojení 

keramiky s jinými technikami /pedig, tiffany aj./ 

Do kroužku se mohou přihlásit i dospělí.  

Čtvrteční dopoledne s keramikou: ved. Květa Cempírková, 

neomezeno věkem. Čtvrtek 9.00 - 10.30. Určeno všem, kteří si chtějí 

udělat příjemné dopoledne a naučit se základy práce s keramickou 

hmotou. Možnost výuky točení na kruhu. Nutno se vždy předem 

přihlásit. 

Keramický kroužek I. :ved. Radka Kadlecová (od 5 let po SŠ – zač. i pokročilí). Úterý 15.00 - 16.30 h. Modelování 

z volné ruky, tvarování a vyřezávání z plátu, základy dekorování, vtlačování do formy, výrobky pro radost i užitek, 

dárky.  

Keramický kroužek II: ved. Radka Kadlecová (od 5 let po SŠ – zač. i pokročilí). Úterý 16.30 - 18.00 h. 
Modelování z volné ruky, tvarování a vyřezávání z plátu, základy dekorování a glazování, pro pokročilé vystavění 
výrobků do prostoru, vtlačování do formy, zkouška nových technik. 
Keramický klub: ved. Radka Kadlecová (pro dospělé i rodiče s dětmi). Pátek 15.00 - 18.00 h. Začínáme v pátek 
6. 10. 2017 a končíme poslední pátek v dubnu 2018. Vytváření keramických výrobků dle vlastního výběru, pro 
začátečníky seznamování se základy práce s keramickou hmotou, základní postupy pod vedením lektora. 
 

NOVINKY ve školním roce 2017/2018  
Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili novinku pro naše nejmenší klienty. 

Hliněné ručičky: ved: Květa Cempírková, děti od 4 do 6 let. Pondělí 14.00 - 15.00 h. Prvopočátky tvoření 

s keramickou hmotou pro děti z MŠ.  

Ostatní umělecké a rukodělné kroužky 
Kurz „Pletení z papírových ruliček“:ved: Ludmila Kučírková. Nabízíme možnost výroby kreativních výrobků do 

domácnosti, pro výzdobu i užitek. Pondělí odpoledne – začínáme v říjnu. Nutno se předem přihlásit. 

 

NOVINKY ve školním roce 2017/2018  
Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili pestrou nabídku nových kroužků. Děti se mohou realizovat v kroužcích 

inspirovaných nejen tvořivou činností, ale i běžnými denními aktivitami, které se jim budou do budoucna velmi hodit. 

Tvořivá dílna pro holky a kluky: ved. Ludmila Kučírková, děti 6 – 10 let. Úterý 14.00 – 15.30. Určeno pro děti, 

které rády tvoří. Vyzkoušíme různé techniky jako např. pedig, 

papírové ruličky, drátkování, smalt, tvorba z papíru, šití atd. Děti si 

potřebný materiál zakoupí v kroužku a vyrobené věci si odnesou 

domů. 

Pastelka: ved. Radka Kadlecová (od 4 do 8 let). Středa 15.00 - 16.15 

h. Výtvarně tvořivý zájmový kroužek pro malé děti bez rodičů. 

Jednoduchý nácvik výtvarných technik (kresba, malba, 

vystřihování, práce s různými materiály – vše v ceně kroužku). Děti 

se učí zábavnou formou práci s tužkou, barvami, nůžkami i 

keramickou hmotou. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv-ovhmLjVAhWMDBoKHYRJB6oQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2F3040491%2Fstock-illustration-cartoon-pottery-girl.html&psig=AFQjCNFoyLEesJ7hmjXrmDpZAptjxbL4Vg&ust=1501751049460479
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu2pf5mLjVAhVFbBoKHXyRDwkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fillustrations%2Fpencil-face&psig=AFQjCNFV0ETQTIOJUbXlU4Q3lCJYSe5UTw&ust=1501751091289943
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Království řemesel: ved. Radka Kadlecová (od 6 do 12 let). Středa 16.30 

- 18.00 h. Rukodělný kroužek pro tvořivé holky a kluky, malé umělce, 

výtvarné, rukodělné a kreativní tvoření v kolektivu z různých materiálů- 

papír, textil, keramická hmota, pedig, vosková technika, malba na hedvábí 

apod., výroba dárků a předmětů pro radost.  

Malý kuchtík: ved: Hana Fialková . Úterý 15.30 – 17.00 h. Kroužek je 

určen pro všechny děti od 6 let až po SŠ, kteří si chtějí vyzkoušet základy 

vaření , pečení a zdobení sladkých i slaných jídel. Děti budou platit 

suroviny na vaření při každém kroužku a to dle náročnosti 

připravovaného pokrmu. Připravené menu si v závěru kroužku snědí. 

Malý kutil: (tel. kontakt na vedoucí 776310235) s Veronikou 

Drašňárovou, kroužek 1,5 hod. je určen pro šikovné ruce, tvořivého ducha a chytré hlavičky dětí od 5 -9 let. 

Rozvíjení tvořivé činnosti propojené s environmentální výchovou s využitím různorodého materiálu. Na první 

schůzku budete vyzváni, domluvíme se který den a který čas by vyhovoval všem dětem.  

 

Hudební zájmové útvary 

Klavír pro radost: ved: Michala Vosyková, studentka 

Hudební fakulty MU. Čtvrtek -pátek - dle dohody.  Nové 

pojetí výuky hry na klavír či keyboard, zaměřené nejen 

na moderní hudbu a písně, ale i na výuku dle 

individuálního přání. Hra není omezena pokročilostí, 

ani věkem. 

Kytara pro začátečníky: ved. Lucie Veselá, Dan Mašek, 

Lucie Hložková, děti od 4. tř. Akordový doprovod 

k písničkám, základní hudební nauka. Časový rozvrh 

bude stanoven na informační schůzce v pondělí 18. 

září v 15.00  

Kytara pro mírně pokročilé: ved. Lucie Veselá, Dan 

Mašek. Rozšíření získaných dovedností, hudební 

nauka. Časový rozvrh bude stanoven na informační 

schůzce v pondělí 18. září v 16.00  

Kytara pro pokročilé: ved. Lucie Veselá, Dan Mašek. Časový rozvrh bude stanoven na informační schůzce 

v pondělí 18. září v 16.30  

Zpěv: ved. Lucie Veselá. Kroužek je vhodný pro všechny, kteří se chtějí hravou formou naučit zpívat, osvojit si 

správnou techniku zpěvu a tuto techniku dále rozvíjet. Bez věkového omezení. Repertoár bude vybírán podle věku, 

pokročilosti a druhu zpěvu (pop, klasika, muzikál, lidové písně). Časový rozvrh bude stanoven na informační 

schůzce v pondělí 18. září v 16.30. Individuální výuka 

Flétna pro začátečníky: ved. Jan Zvolánek, děti od 6 let, pondělí 14.00 – 15.00 a 16.00 – 17.00, středa 14.00 – 

15.00, 15.00 – 16.00. Základy hry na flétnu, hudební nauka. 

Flétna pro pokročilé: ved. Jan Zvolánek, pondělí 15.00 – 16.00. Výuka navazuje na flétnu pro začátečníky. 

Loutkařský soubor "Kráťa" - ved. p. Kintšner, děti od 10 let. Čtvrtek 16,30 - 18 hodin. Děti si vyzkouší práci s 

loutkou a nahlídnou do zákulisí amatérského divadla. Ti nejlepší dostanou příležitost poct při vlastním 

představení.  

 

NOVINKY ve školním roce 2017/2018  
Pro školní rok 20172018 jsme do nabídky kroužků zařadili vedle klasické kytary i „elektrickou“ variantu. 

Elektrická kytara: ved. Dan Mašek. Základy elektrické kytary, stupnice, bare akordy, písně, tabulatury. Podmínka: 

minimálně 2 roky hry na normální kytaru. Časový rozvrh bude stanoven na informační schůzce v pondělí 18. září 

v 16.30. Individuální výuka 

 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLh6yZmbjVAhWSyRoKHV6EAdIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_16333432_illustration-of-a-chef-or-baker-with-a-cake-on-a-plate.html&psig=AFQjCNGytCdeNR_vqtAo0PZOrac0Yiqcrg&ust=1501751149124777
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoaenmbjVAhVJHxoKHerWDygQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lzs-mecholupy.cz%2F%3Fpage_id%3D456&psig=AFQjCNHQSkITzQnPEjQzErfQbhpDJftaCA&ust=1501751195857068
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Sportovní a taneční zájmové útvary 

Cheerleaders 
Ve školním roce 2017/2018 se můžete těšit nejen na nový název a uniformy cheerleaders AZ Centra, ale i na zcela 

novou koncepci tohoto zájmového útvaru. Stávající a již dobře rozběhlé týmy Peewees a Junior budou rozděleny do 

soutěžních složek, které odpovídající pravidlům a předpisům České asociac cheerleaders (ČACH). Do kroužků 

zaměřených na sportovní cheerleading, kategorie Cheerleaders Team rádi uvítáme i chlapce, což je to v jiných týmech 

sdružených při ČACH  již zcela běžné. Kroužek cheerleaders bude letos rozšířený i o řadu prozatím nesoutěžních 

složek.  

  
 

Cheerleaders Team Peewee: ved. Ing. Martina Niklová, dívky i kluci 1.-5. třída. Přihlášení je možné po náboru 

13. září v 15.00 Tumbling (gymnastika), cheer tanec, stunty, pyramidy. Na trénincích budeme postupovat od 

úplných základů a začátků ke složitějším prvkům. Choreografie se předvádí bez pomponů. Výsledná choreografie 

bude na jaře 2018 prezentována na soutěžích. V průběhu roku bude vybrán tým pěti nejlepších, který bude mít 

možnost zúčastnit se soutěže České asociace cheerleaders v Praze. Trénink středa 15.00 – 16.30, tělocvična AZ 

Centra HB + 1 x za měsíc soustředění jeden den o víkendu. Rozpis soustředění dostanete na 1. tréninku 

Cheerleaders Freestyle Pom Peewee: ved. Ing. Martina Niklová, dívky 1.-5. třída. Přihlášení je možné po 

náboru 13. září v 15.00 Taneční choreografie s pompony, která může zahrnovat jednoduché stunty (zvedačky), 

ale převážná část je hlavně taneční se základními i pokročilejšími prvky gymnastiky. Výsledná choreografie bude 

na jaře 2018 prezentována na soutěžích. V průběhu roku budou vybrány dvojice, které budou mít možnost 

zúčastnit se soutěže České asociace cheerleaders v Praze. Trénink čtvrtek 15.00 – 16.30, taneční sál AZ Centra HB  

+ 1 x za měsíc soustředění jeden den o víkendu. Rozpis soustředění dostanete na 1. tréninku 

Cena: pololetí 750 Kč, na celý školní rok 1400 Kč. 

Cheerleaders Peewee All: ved. Ing. Martina Niklová, dívky 1. – 5. třída, které uspěly na náboru 13. září a chtějí 

navštěvovat oba kroužky Cheerleaders Team Peewee i Cheerleaders Freestyle Pom Peewee.  

Cheerleaders Team Junior: ved. Ing. Martina Niklová, dívky i kluci 6. – 9. třída. Přihlášení je možné po náboru 

13. září v 16.30 Tumbling (gymnastika), cheer tanec, stunty, pyramidy. Na trénincích budeme postupovat od 

úplných základů a začátků ke složitějším prvkům. Choreografie se předvádí bez pomponů. Výsledná choreografie 

bude na jaře 2018 prezentována na soutěžích. V průběhu roku bude vybrán tým pěti nejlepších, který bude mít 

možnost zúčastnit se soutěže České asociace cheerleaders v Praze. Trénink středa 16.30 – 18.00, tělocvična AZ 

Centra HB + 1 x za měsíc soustředění jeden den o víkendu. Rozpis soustředění dostanete na 1. tréninku 
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Cheerleaders Freestyle Pom Junior: ved. Ing. Martina Niklová, dívky 6. – 9. třída. Přihlášení je možné po 

náboru 13. září v 16.30 Taneční choreografie s pompony, která může zahrnovat jednoduché stunty (zvedačky), 

ale převážná část je hlavně taneční se základními i pokročilejšími prvky gymnastiky. Výsledná choreografie bude 

na jaře 2018 prezentována na soutěžích. V průběhu roku budou vybrány dvojice, které budou mít možnost 

zúčastnit se soutěže České asociace cheerleaders v Praze. Trénink čtvrtek 16.30 – 18.00, taneční sál AZ Centra HB  

+ 1 x za měsíc soustředění jeden den o víkendu. Rozpis soustředění dostanete na 1. tréninku 

Cheerleaders Junior All: ved. Ing. Martina Niklová, dívky 6. – 9. třída, které uspěly na náboru 13. září a chtějí 

navštěvovat oba kroužky Cheerleaders Team Junior i Cheerleaders Freestyle Pom Junior. 

 

NOVINKY ve školním roce 2017/2018   
Ve školním roce 2017/2018 jsme připravili řadu novinek zaměřených na cheerleading. Svůj kroužek si vyberou naši 

nejmenší i největší klienti. 

   
 

Cheerleaders Minies: ved. Ing. Martina Niklová, holčičky i kluci 4 – 7 let, jednoduché sestavičky s pompony i bez 

nich doplněné českými i anglickými říkankami, základy gymnastiky, procvičování správného držení těla a 

rovnováhy, jednoduché zvedačky (stunty). V kroužku děti naučí spoustu věcí, které je budou nejen bavit, ale které 

jim budou kamarádi ve školce závidět, a které je připraví na kroužky Cheerleders Team nebo Freestyle Pom, 

pondělí 16.00 – 17.00 ve 2. patře AZ Centra 

Cheerleaders For Fun: ved. Ing. Martina Niklová, dívky i kluci 1. – 8. třída, které si chtějí cheerleading pouze 

vyzkoušet bez soutěžních ambicí. Náplní kroužku jsou jednoduché sestavičky s pompony i bez nich, základy 

gymnastiky (v cheerleadingu tumbling) a jednoduché stunty (zvedačky). V následujícím roce mohou účastníci 

kroužku zkusit nábor a stát se součástí soutěžních týmů. Trénink pondělí 17.00 – 18.00 ve 2. patře AZ Centra. 

Cheerleaders Senior: ved. Ing. Martina Niklová, slečny, 15 – 25 let. Kombinace sportovního i tanečního 

cheerleadingu. Taneční choreografie s pompony doplněná o základní stunty apod. Trénink 1,5 hodiny 1 x týdně. 

Termín tréninků bude stanoven dle dohody na úvodní schůzce 14. září v 17.00 v tělocvičně AZ Centra 

Cheerleaders Parent Team: ved. Ing. Martina Niklová, rodičovský tým pro ženy i muže od 25 let. Kombinace 

sportovního i tanečního cheerleadingu přizpůsobená věku a schopnostem účastníků. Taneční choreografie 

s pompony doplněná o základní stunty apod. Trénink 1 hodinu 1 x týdně. Termín tréninků bude stanoven dle 

dohody na úvodní schůzce 14. září v 18.00 v tělocvičně AZ Centra. 
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Street dance a break dance 
 

TENDENC: STREET DANCE – SHOWDANCE – 

PERFORMACE: hlavní vedoucí Mgr. Iva Petrová a 

další trenérky taneční skupiny Tendenc. Budeme 

pořádat nábor 19. 9. (út.) a 22. 9.(pá.) Chceme doplnit 

naše taneční složky. Nábor je tedy pro zájemce od 5 

let – dospělosti. Bereme všechny  a dále 

rozřazujeme do tanečních složek street dance a show 

dance dle věku a zkušenosti s tancem. Naše stránky a 

informace o nás: www.tendenc.cz  Děti se v našich 

zábavných lekcích můžou těšit na sestavy a 

choreografie různých tanečních stylů a žánrů 

(především street dance) Rozvrh našich tréninků 

naleznete rovněž od srpna na stránkách  

www.tendenc.cz v sekci rozvrh. Sportujeme a 

tancujeme pro zdraví, radost a zábavu. Nejlepší 

tanečníci se zúčastní taneční soutěží včetně MČR. 

Školné 1000 Kč/pololetí.  (Tel. Ivča: 723881146)                                                                                                                                               

STREET DANCE JUNIOR: 1x týdně 1hod.- páteční 

trénink od 17,00 – 18,30 hod. v gymnastickým sále: 

vedoucí Míša Břízová. Pro děti od 10 – 15let. 

(kapacita omezena). Vhodné pro úplné začátečníky i 

mírně pokročilé, stačí jen podat přihlášku a začít 

chodit. Trénovat budete základní kroky street dance, 

choreografie. www.Tendenc.cz. Míša:732687233. 

Street dance: středeční trénink v gymnastickém sále 

od 17,30 – 18, 30 hod.: vedoucí Andrea Lecjaksová. 

Nejen základní kroky street dance, ale i jednoduché 

choreografie. Vodné pro začátečníky i mírně pokročilé. Stačí jen podat přihlášku a začít chodit. Časový rozvrh všech 

tréninku taneční skupiny TENDENC najdete v srpnu na stránkách www.tendenc.cz. Vhodné od 6 do 12 let.  

 

NOVINKY ve školním roce 2017/2018   
Ve školním roce 2017/2018 jsme taneční nabídku rozšířili o další populární a velmi atraktivní odvětví. 

Break dance a street dance:  pondělní trénink v tělocvičně od 17,30 – 18, 30 hod.: vedoucí Jan Sali. Základy break  

dance a taneční techniky bez složitých tanečních choreografii. Vodné pro začátečníky. Stačí jen podat přihlášku a 

začít chodit. Časový rozvrh všech tréninku taneční skupiny TENDENC najdete v srpnu na stránkách 

www.tendenc.cz  Vhodné od 6 do 12 let.  

Jóga 
NOVINKY ve školním roce 2017/2018   
Ve školním roce 2017/2018 jsme pro vás připravili pestrou nabídku jógových a meditačních zájmových útvarů. 

Jogínci (předškoláky) od 4 - 6 let, úterý od 16.00 - 17.00 hod s Mgr. 

Ivou Petrovou. (spec. pedagog, akreditace pro dětskou jógu),  

Kapacita míst bude omezena. Cvičí se zábavou a hrou. V jógových 

pozicích se zůstává pouze po krátkou dobu, asány se častěji střídají. 

„Stále se musí něco dít…“ Pro menší děti používáme básničky, 

písničky, jógové obrázky, případně využíváme hudbu, hračky 

(větrníky, pírka, plyšáky). Pracujeme s nápodobou a s rytmem. Jógu 

mohou cvičit i děti se zdravotním omezením. 

Jóga pro děti od 6 - 12 let, středa 16.00 - 17.00  s Mgr. Ivou 

Petrovou(spec. pedagog, akreditace pro dětskou jógu). Kapacita míst 

bude omezena.  Ásány se předvádí při společné hře a děti nejsou 

posuzovány, pouze je prováděna korekce poloh. Pracujeme s jógovými kartičkami, kde se děti samy učí následovat 

cvičební postupy, cvičíme např. jógové pexeso a krátké jógové variace nesoutěžní a zábavnou formou. Vytváříme 

komunitu, společenství vzájemného sdílení a podpory.  Na závěr každé lekce děti relaxují.  

http://www.tendenc.cz/
http://www.tendenc.cz/
http://www.tendenc.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5q67dmbjVAhXHVRoKHXQtBEAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mandala-cer.cz%2Fseminare%2Fdetska-joga%2F&psig=AFQjCNF4frcMvZMdLOAVd2io51fM1i4Zgw&ust=1501751296064032
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Jóga and Fit for English   je pohybově- jazykový kurz pro 

děti od 1. tř. – 3. tř. ZŠ.  V pátek od 17.00 – 18.00 hod. 

vedoucí Lucie Pártlová. Náš jazykový kurz je sestaven z 

jógových hrátek, protažení, relaxace a vědomého hravého 

učení se nových anglických slovíček, které děti 

senzomotorickou výukou spontánně spojují do vět. Cena 

na školní  

Meditace Shamballou pro osobní rozvoj: neomezeno 

věkem, ved. Jan Sali. Určeno pro širokou veřejnost všech 

věkových kategorií vč. dětí, které jsou schopné udržet klid. 

Shamballa je vesmírná energie. Tyto vibrace obecně 

očišťují, podporují růst a život jako takový. Na fyzické 

úrovni uzdravují tělo a zbavují jej škodlivin. Na úrovni 

duchovní pomáhají léčit psychická zranění, rozpouštějí 

bloky ve vztahu jedince k sobě samému a podporují jeho 

vývoj směrem k celistvosti a seberealizaci.  

INLINE 
NOVINKY ve školním roce 2017/2018   
Ve školním roce 2017/2018 se zaměříme i na populární sport, bruslení na kolečkových bruslích 
INLINE hrátky: ved. Ing. Martina Niklová, děti 7 – 13 let. Bruslení na kolečkových bruslích a hry na procvičení 

techniky jízdy na kolečkových bruslích. Středa 14.00 – 15.00 v tělocvičně AZ Centra. Podmínkou jsou vlastní 

kolečkové brusle s gumovými kolečky, přilba (stačí cyklistická) a kompletní sada chráničů (kolena, lokty, dlaně). 

INLINE - Individuální výuka pro děti do 13-ti let: ved. Ing. Martina Niklová, děti 5 – 13 let, individuální hodinový 

nebo dvouhodinový program pro začátečníky pro 1 – 3 děti maximálně. Během hodinové individuální výuky se 

dítě naučí základní postoj, bezpečné padání a vstávání na kolečkových bruslích, technika jízdy vpřed, zatáčení a 

zastavení. Během dvouhodinové individuální výuky se dítě naučí navíc techniku jízdy vzad, otáčení a pokročilejší 

techniku brždění. Termín a dobu si zájemce domlouvá individuálně s vedoucí na tel: 605 206 024 nebo na mailu 

martina.niklova@email.cz 

INLINE - Individuální výuka pro děti od 13-ti let a dospělé: ved. Ing. Martina Niklová, děti od 13-ti let a dospělí, 

individuální hodinový pro začátečníky pro 1 – 3 účastníky maximálně. Během hodinové individuální výuky se 

účastník naučí základní postoj, bezpečné padání a vstávání na kolečkových bruslích, technika jízdy vpřed, zatáčení. 

jízdy vzad, zastavení a otáčení. Termín a dobu si zájemce domlouvá individuálně s vedoucí na tel: 605 206 024 

nebo na mailu mar-tina.markova@email.cz 

Šachové kroužky 
Šachy I.: ved. Renáta a Pavel Brožovi, začátečníci, děti od 

1.tř., středa 14:30 – 16:00. Mírně pokročilí, hraní partií, 

rozbory, zápisy partií, středa 15:15 – 16:45. V ceně jsou 

členské příspěvky do Šachového svazu.  

Šachy II.: ved. Renáta a Pavel Brožovi, děti od 1.tř., 

čtvrtek 13:15 – 14:45. Tento kroužek probíhá na ZŠ 

Nuselská H. Brod! V ceně jsou členské příspěvky do 

Šachového svazu. 

Šachy III.: Ved. Pavel Brož, mírně pokročilí, pokročilí, 

pátek 14:30 – 16:00. 

Šachy IV.: ved. Pavel Brož, mírně pokročilí, pokročilí, 

pátek 16:00 – 17:30. 

Šachy V.: ved. Pavel Brož, pokročilí, pátek 17:30 – 19.00. 

Šachy mini I.: ved. Renáta a Pavel Brožovi, menší děti, MŠ, PT, 1.tř., středa 14:30 – 15:15.  

Šachy mini II.: ved. Renáta a Pavel Brožovi, menší děti, MŠ, PT, 1.tř., čtvrtek 12:30 – 13:15 na ZŠ Nuselská.  

Šachy mini III.: ved. Pavel Brožovi, menší děti, MŠ, PT, 1.tř., pátek 13:45 – 14:30.  

  

mailto:martina.markova@email.cz
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0qq7-mbjVAhXD5xoKHXpLCHUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kristalova-univerzita.cz%2Fsollanoe%2Fshamballa.php&psig=AFQjCNFIRqWJkM-F7zCDmBCQumysEokXzQ&ust=1501751376649882
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiViPqamrjVAhVLPRoKHXB2B10QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmddmvlasim.cz%2Faktuality-7%2Fnovy-sachovy-krouzek&psig=AFQjCNGK-YjuuXSUZKA2X46D6jqeqPlp5g&ust=1501751440099491
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Cvičení pro nejmenší 
Cvičení pro radost: ved. Ludmila Kučírková, samotné děti od 4 do 6 let, úterý 16.00 – 17.00. Říkanky a básničky, 

pohybové a míčové hry, cvičení na nářadí.  

Cvičení „Včeličky“:  ved. Ludmila Kučírková, rodiče+děti 2,5 – 4 roky, úterý 17.00 – 18.00 Říkanky a básničky, 

překážková dráha v doprovodu rodičů, cvičení rodičů s dětmi. Sourozenec mimo věkovou kategorii zaplatí 10 Kč 

za každou návštěvu 

Broučkové  - cvičení rodičů s dětmi: ved. Radka Kadlecová (rodiče s dětmi 1-2,5 roku). Čtvrtek 17.00 – 18.00h. 

Rozhýbejte potomka – tunely, šikminy, oblouky, schody, vše nutí vaše dítě překonávat překážky. Pomůcky 

z pěnové hmoty rozvíjejí jemnou motoriku a posilují svalstvo celého těla, pohyby na míči, koulení, chytání, házení, 

lezení rozvíjí obratnost a rychlost. Přijďte do tělocvičny AZ Centra, začínáme 5. 10. 2017 a končíme koncem dubna 

2018.  

Posilovací cvičení rodičů a miminek od 5 měsíců. - Rodiče a děti od 5měsíců do 1roku. Vedoucí Mgr. Iva Petrová, 

Pondělí od 9.30 - 10.30 hod. v tanečním sále, 2. patro (výtahem) kočárek můžete nechat na chodbě. (kapacita 

omezena, rezervace nutná na tel. čísle 723 881 146) Do rozcvičky jsou zařazovány cviky pro maminky s dítětem v 

náručí v doprovodu písniček. Do hlavní fáze jsou zařazeny cviky střídavě pro maminky i děti na posilování svalů, 

rozvoj rovnováhy, koordinace pohybů a orientační dovednosti. Hlavní pomůckou jsou velké míče. Závěrečná 

relaxace a básničky. 

 

NOVINKY ve školním roce 2017/2018   
Ve školním roce 2017/2018 jsme rozšířili i nabídku cvičení pro děti. 

Pohybové hry pro předškoláky: Určeno pro děti od 4 – 5 let.  Vedoucí Jan Sali a Lucie Vacková. Tělocvična AZ 

Centra v pondělí od 15,30 – 16,30 hod. Sportovní průprava je zaměřena na všestrannost sportovních aktivit všeho 

druhu (atletika, gymnastika, míčové dovednosti, tanec, motorická cvičení atd..) jde o všeobecnou přípravu, 

zaměřenou na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti.  

Pohybové hry pro školáky: Určeno pro děti od 6 – 10 let.   Vedoucí: Lucie Vacková a Kristýna Špiclová Tělocvična 

AZ Centra v pondělí od 16,30 – 17,30 hod. Sportovní průprava je zaměřena na všestrannost sportovních aktivit 

všeho druhu především se zaměřuje na pohybové hry, motorická cvičení, míčové hry, rytmus a tanec.  Jde o 

zábavnou formu všeobecné přípravy, zaměřenou na rozvoj přirozené motoriky, koordinace, rychlosti a flexibility 

těla. 

 



Číslo IX  Červenec/srpen 2017 

 

AZ Centrum Havlíčkův Brod, Středisko volného času, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod 
9 

Ostatní sportovní a taneční kroužky 
Mažoretky POM: ved. Tereza Škarydová, dívky 4 – 7 

let, nácvik taneční choreografie s pompony, základy 

gymnastiky, protahování, balet. Tréninky čtvrtek 

16.00 – 18.00 ve střelnici AZ Centra. 

Moderní tanec: Pátek: děvčata od 8 – 12 let Medová 

Jana a Kuncová Lucie v tělocvičně GHB od 16.00 – 

17.30hod. Základy moderny a jednoduché variace.  

Moderní tanec MINI : 4 - 7 let, pátek od 14.30 - 16.00 

hod. Kuncová Lucie- hravé tancování  - pohybové hry 

rozvíjející dětskou psychomotoriku, práce s rytmem. 

V tělocvičně GHB. Dobrý start pro základy tance.  

Mažoretky MINIPink: Vedoucí: Gabriela Beránková a 

Natálie Beránková vhodné pro holky od 6 až 10 let. 

Tréninky ve čtvrtek od 15,30 do 17,00hod. Tréninky v 

tělocvičně AZ Centra. Jezdíme i na soutěže, 

vystupujeme na akcích, máme letní soustředění.  

Mažoretky PINK – Junior: (nepřibíráme) tréninky 

v pátek od 15.15 – 17.00 hod. v tělocvičně AZ Centra. 

Střelba pro začátečníky: ved. Ing. Martina Niklová, 

začátečníci 4. – 9.třída, úterý 14.30 – 16.00. Střelba ze 

vzd. pušky a pistole, základní dovednosti, pravidla.  

Střelba – soutěžní skupina: ved. Jitka Korberová, 

pokročilí 4. – 9. třída, kteří se kroužku účastnili ve 

školním roce 2016/2017. Noví zájemci pouze po 

dohodě s vedoucí kroužku. 

Rekreační volejbal: ved. Jitka Korberová, dospělí, 

středa 19.30 – 21, nová tělocvična ZŠ V Sadech H.Brod.  

Dospělí - Aerobik a posilovaní: vedoucí: Míla Čápová, Určeno pro ženy a dívky.  Tělocvična AZ CENTRUM, úterý 

18.00 -19.00 hod. 

Trampolínky pro SŠ a dospělé: Středa od 18.00 -19.00 Kapacita omezena. Rezervace trampolíny: 604 164 009 - 

vedoucí Merunková M. Šatny jsou k dispozici. 

 

Technické zájmové útvary 

Lodní a letečtí modeláři: ved. Jaroslav Strapec (od 4.tř zač i pokročilí). Středa 15.00 - 18.00h.Celoroční práce na 

stavbě malého modelu plachetnice. Seznámení se způsobem řízení modelů, závěrečná přehlídka a vyzkoušení 

modelů v terénu. Cena nezahrnuje pořízení řídící jednotky plachetnice. 

Plastikoví modeláři: ved. Jindřich Štefánek (od 3.tř. 

začátečníci i pokročilí). Pondělí nebo úterý 16.00 -

17.30h. Celoroční práce na stavbě plastikových 

modelů letadel, lodí a aut civilní i vojenské techniky. 

Sestavení modely podle plánku za pomoci lepidla a 

drobného nářadí až po konečnou úpravu a nanesení 

obtisků. Na závěr roku účast v soutěžní přehlídce 

modelů na soutěži Kit show Vysočiny.  

Počítače pro začátečníky a mírně pokročilé: ved. 

Mgr. Miloš Kejklíček, Jan Herman, (od 2. tř. ZŠ). 

Základy práce s počítačem, zaměřeno na 

Windows10, MS Office, úpravy digitálních fotografií, 

střih videa, tvorbu webových sránek a další dle 

požadavků přihlášených. Přihlášení budou mít 

možnost založit si své vlastní webové 

stránky.  Středa 14.30 – 16 h.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhYnBmrjVAhUIORoKHcsECRAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finformclas.blogspot.com%2F2014%2F10%2Fv-behaviorurldefaultvmlo.html&psig=AFQjCNE-x_aDDK2PoQ8QSWabTbcLYq9gcw&ust=1501751509424390
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Kroužek elektrotechniky I.: ved. Ing. Jiří Klimeš - (od 12 let). Pokračující kroužek pro žáky z minulého školního 

roku.Čtvrtek 16.00 – 17,30 hodin.  

Kroužek elektrotechniky II.: ved. Ing. Jiří Klimeš - (od 12 let). Pokračující kroužek pro žáky z minulého   Čtvrtek 

17.30 – 19,00 hodin.  

 

NOVINKY ve školním roce 2017/2018  

Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili i řadu novinek pro technicky zaměřené klienty. 

Raketoví modeláři: ved. Radek Kimák (od 8 let po 

dospělé). Čtvrtek 15.00 - 18.00 h vždy 1x za 14 dní). V 

kroužku se budeme věnovat stavbě funkčních 

raketových modelů a celkové historii výzkumu 

vesmíru, raketové technice od jejích počátků do 

současnosti, vytvoříme vlastní projekt- konstrukci 

raket až do finálního vypuštění, základy kreslení 

technických výkresů, každý může zkusit 

Kroužek elektrotechniky pro začátečníky: ved. Ing. 

Jiří Klimeš - (od 12 let). Žáci se během školního roku 

seznámí se zapojováním jednoduchých obvodů, naučí 

se základní výpočty parametrů a měření. Budeme se 

zabývat výrobou elektronických hraček, malých 

rádiových přijímačů, zesilovačů, microprocesorem 

řízených hraček. Dále se seznámí se základy 

programování a zkusí naprogramovat např. vánoční 

osvětlení nebo malého robota. K měření budeme 

používat multimetry, generátory signálu a malý 

osciloskop. K návrhu plošných spojů používáme PC s 

programem Eagle. Kroužek bude probíhat v 

prostorách B-Techu 1x týdně 90 minut.  Úterý 14.30 – 

16,00 hodin.  

Doučování z matematiky: ved. Ing. Věra Hniličková, 

(od 5.tř.ZŠ + SŠ). Doučování dle požadavku rodičů. 

Individuální přístup vzhledem k věku. Úterý 15.30 – 

17 h.  

 

Přírodovědné zájmové útvary 

Rybářský kroužek I.: ved. Petr Bucher, Jiří Mokrý, děti od 

3.tř., čtvrtek 15 – 16.30. V závěru kroužku děti složí zkoušky, 

stanou se členy Rybářského svazu a mohou si koupit rybářský 

lístek. 

Rybářský kroužek II.: ved. Jiří Mokrý st., Petr Bucher, Jiří 

Mokrý ml., zdokonalení rybolovné techniky, příprava a účast 

na soutěži „Zlatá udice“. 

 

  

ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA azcentrumhb.iddm.cz 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim-9zmmrjVAhUGChoKHUhOBFMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcz.clipart.me%2Ffree-vector%2Fcartoon-fisherman&psig=AFQjCNFZzErEB3hv69jEkK214BlaccFcwg&ust=1501751595656961
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