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Není to tak dávno, co jsme dali sbohem zimním radovánkám, a už nám klepou na dveře Velikonoce, svátky jara. 

Koledníci začnou pomalu okukovat vrby, aby si z těch nejlepších proutků upletli pomlázku – nebo začnou hledat, 

kde by ji už hotovou mohli koupit . Hospodyňky zase budou přemýšlet, jak nejkrásněji obarvit či omalovat 

vajíčka, a jaké další dobroty pro koledníky připraví. V ulicích budeme potkávat malé i větší koledníky 

s opentlenými pomlázkami a bohatými koledami… 

Užijte si krásné a veselé Velikonoce, a pánové koledníci, myslete na to, že my ženy jsme stvoření křehká a něžná, a 

šupejte nás jenom zlehka – hlavně proto, abychom Vám neuschly  

Za kolektiv pracovníků AZ Centra, Ing. Martina Marková 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizia-o5IDTAhUEBiwKHQQGCrsQjRwIBw&url=http://www.pribramzije.cz/stredoceska-mesta-se-chystaji-na-velikonocni-jarmarky-v-pribrami-probehne-akce-velikonoce-v-hornickem-domku/&psig=AFQjCNFAv2ydjndsENtVDAxqrFwv0xHKCg&ust=1491051063778320


Číslo VI  Duben 2017 

 

AZ Centrum Havlíčkův Brod, Středisko volného času, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod 
2 

Událo se v březnu… 

Šachisté AZ Centra reprezentovali na Mistrovství ČR 

V týdnu od 11. do 18. března se 

v Koutech nad Desnou konalo 

Mistrovství ČR v šachu pro mládež do 

16-ti let, kterého se zúčastnila i 

několik žáků šachových kroužků AZ 

centra, Pro řadu z nich to byl první 

velký turnaj v životě. Naši šachisté tak 

nasbírali cenné zkušenosti a 

především jistě nezapomenutelné 

zážitky. 

Trenéři pozvaní pořadatelem si 

připravili kromě jiného pro všechny 

účastníky 5 tematických přednášek.  

Největší účast a ohlas měla přednáška 

Petra Piska, neboť měl renomovaného 

hosta – GM Sergeje Movsesiana 

(arménský šachový velmistr). Děti 

chodily na výlety a procházky po 

okolní přírodě. Jedno odpoledne 

strávily také na bowlingu. 

  

Tendenc zahájil soutěžní sezonu 

18. 3. se taneční skupina TENDENC 
účastnila pohárové soutěže 
ve  Slaném. Ze soutěže si taneční 
složka ROCKSTAR přivezla 1. místo v 
kategorii showdance. V hlavní věkové 
kategorii si složka ELITA přivezla 
pohár za 2. místo v kategorii 
moderního tance a tanečních 
kompozic.  
O týden později 25. 3. se TENDENC 
účastnil medailové soutěže v Týnci 
nad  Sázavou. Pro složku dětí street 
dance DRAGON to byla první soutěž, 
na které obhájily 2. místo.  Děti z 
ROCKSTARS se svoji ZOOMBIE show 
byly na druhém místě. Juniorská 
složka GANG s show BIRDMACHINE 
skončila na 3. místě. ELITA v hlavní 
kategorii obhájila 2. místo a ANGLES 
junioři street dance 3. místo. 1. 4. se 
taneční skupina TENDENC chystá a 
připravuje na nominaci na MČR. 
Věříme, že naše fanoušky nezklameme 
a probojujeme se na červnové MČR do 
Prahy. Více  o taneční skupině 
TENDENC na www.tendenc.cz, nebo 
Facebook stránkách TENDENC HB 
DANCE. 
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Jarní keramická dílna 

V sobotu 25. března byla pro širokou veřejnost 
opět otevřena keramická dílna AZ Centra. 
Tradiční akce trvala od 9.00 do 12.00 hodin a jako 
vždy přilákala řadu zájemců. Vyrábět keramiku 
přišlo 6 dětí a 4 dospělí. Vytvářela se keramika s 
velikonoční tématikou, ale i zahradní keramika a 
keramika užitková.   
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Na co se můžete těšit v dubnu?
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Kroužky pod lupou 

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

šachové kroužky. 

ŠACHOVÉ KROUŽKY, ŠACHOVÝ KLUB AZ CENTRUM SVČ Havlíčkův Brod 

Jaký je přínos šachů? 

Šachy rozvíjí rozumové dovednosti, soustředění, 

paměť a analytické schopnosti. Mladé a nezkušené 

hráče učí všem těmto schopnostem, které jsou důležité 

pro podávání dobrého výkonu ve škole a v budoucnu 

při vykonávání profese. Šachy učí děti lépe se adaptovat 

a orientovat ve skutečném světě neustálých problémů. 

Kdo jsme? 

Jsme trenéři 2. třídy a trénování šachů se věnujeme 

přes 20 let. Řada našich svěřenců se probojovala na 

Mistrovství ČR, kde získala cenné medaile a také 

postupy na Mistrovství světa a na Mistrovství Evropy.  

Zabýváme se trénováním mládeže v kroužcích pro 

začátečníky a v kroužcích pro pokročilé.  

S talentovanými žáky pracujeme dle individuálního 

tréninkového plánu. 

Naši trenéři a spolupracovníci: 

Pavel Brož - trenér 2. třídy, 20 let praxe 

Renáta Brožová - trenérka 2. třídy, 20 let praxe 

Lukáš Karásek - trenér 2. třídy a ligový hráč 

Jaroslav Benák - trenér 2. třídy a mezinárodní rozhodčí 

Zdeněk Fiala - trenér 2. třídy a mezinárodní organizátor 

V Kraji Vysočina je 6 trenérů 2. třídy a 5 z nich pracuje 

pro ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod.  

Historie naší činnosti: 

Do roku 2007 jsme trénovali mládež v šachovém oddíle 

TJ Jiskra Havlíčkův Brod a vychovali zde řadu mladých 

a nadějných hráčů. Nejlepší hráči pravidelně hráli na 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže a také na 

Mistrovství ČR mládeže. Řada z nich bojovala i o 

medaile. Oddíl měl jeden tým v extralize dorostu a 

jeden tým v národní lize dorostu. V roce 2006 

vybojovalo družstvo dorostu 6. místo v Extralize 

dorostu. Dvě až tři družstva hrávala na Mistrovství ČR 

družstev starších žáků a další družstvo pravidelně 

hrálo na Mistrovství ČR družstev mladších žáků. V roce 

2007 se změnila struktura šachového oddílu TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod, z oddílu jsme odešli a oddíl se přestal 

účastnit vyšších soutěží. 

Současnost: 

Od roku 2007 trénujeme mládež v šachovém kroužku 

v AZ CENTRU Havlíčkův Brod a v Šachovém klubu 

Světlá nad Sázavou. Do kroužků v AZ CENTRU 

Havlíčkův Brod dojíždí děti i z jiných oddílů (Gambit 

Jihlava, TJ Jiskra Humpolec, ŠK Chotěboř a další).  Naše 

práce je vidět na výsledcích. Družstvo mládeže hraje 1. 

ligu mládeže, děti pravidelně hrají na Mistrovství ČR 

družstev starších žáků a na Mistrovství ČR družstev 

mladších žáků. Děti pravidelně hrají na Mistrovství 

Moravy a Slezska mládeže a také na Mistrovství ČR 

mládeže. A ti nejlepší hrají i na Mistrovství světa a na 

Mistrovství Evropy.  

Kroužky pro začátečníky a mírně pokročilé probíhají 

ve středu v AZ CENTRU a ve čtvrtek na ZŠ Nuselská.  

Šachové kroužky jsou určeny všem, od prvňáčků až po 

ty nejstarší. Naším cílem je, aby si děti osvojily základní 

pravidla a strategii šachu. Současně chceme, aby si děti 

získaly kladný vztah k šachům a dobře se u nich 

pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování 

základů a další část je věnována samotnému hraní, kde 

si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet. K 

programu kroužku patří nejrůznější šachové turnaje a 

soutěže. 

Kroužky pro pokročilé děti probíhají v pátek a jsou 

rozděleny podle výkonnosti. 

Šachové kroužky jsou zaměřeny na teoretické 

zdokonalování. 

Další šachové kroužky probíhají také v Přibyslavi pod 

vedením pana Mojmíra Smejkala. 
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Seznamte se - Radka Karasová 

V AZ Centru pracuje od listopadu 2009 jako účetní. Ráda cestuje, jezdí na kole a in linech a 

provozuje i pěší turistiku. Blízká je jí i oblast kultury. S chutí si zajde do divadla na dobré 

představení nebo muzikál i na koncert. 

Její oblíbenou barvou je modrá. V říši zvířat si oblíbila koně, v říši rostlin potom růže a 

orchideje. Mezi její oblíbená jídla patří grilované maso a zelenina připravené nejlépe s rodinou 

a přáteli venku na grilu. 

Preferuje rockovou muziku, ale poslouchá i jiné hudební styly. Jejími oblíbenými interprety 

jsou Vladimír Mišík a skupiny Divokej Bill, Pink Floyd. V televizi se ráda podívá na cestopis, 

dokument nebo českou komedii. Mezi její nejoblíbenější herce patří Jiří Bartoška, Karel Roden, Simona Stašová a 

Lenka Vlasáková. Nepohrdne ani dobrou knihou. Líbí se jí historické a detektivní romány. V poslední době ji zaujala 

kniha od Dana Browna Andělé a démoni. 

Ze svých zahraničních cest nejraději vzpomíná na Benátky, Řím, okolí rakouského jezera Volfgangsee a Salzburg. 

V Česku si užívá cyklistické dovolené na Třeboňsko na jaře a v okolí Lednicko-valtického areálu na podzim. Jednou 

by ráda navštívila Skandinávii nebo Nový Zéland. 
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