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Reporty z dubnových tanečních 

soutěží 

Duben plný keramiky 

Kroužky pod lupou 

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK 

ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK 

Květnové akce AZ Centra 

Seznamte se, Ludmila Kučírková

 

Sejdeme se na Plovárenské!!! 

 

Ani letos nebude na konci května chybět tradiční akce AZ Centra Den dětí na Plovárenské ulici. Těšit se můžete na 

tradiční program včetně soutěží o ceny, malování na obličej, skákací hrady i oblíbeného DJ Vesyho. Proto všichni 

dorazte 28. května odpoledne na Plovárenskou užít si báječné odpoledne plné zábavy a radosti! 

  

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

Reporty z dubnových tanečních soutěží 
V jarních měsících probíhá většina tanečních soutěží, a tak mají taneční a pohybové kroužky AZ Centra nejvíc 

napilno. Výsledky své tvrdé práce předvedly na dubnových soutěžích mažoretky Pink a Mini Pink, Tendenc i Blue 

Roses Cheerleaders, které v letošním roce vyrazily na své úplně první soutěže od svého vzniku v září 2015. 

Mažoretky uspěly v Polné i na domácí soutěži 
V neděli 23. dubna se v havlíčkobrodské hale TJ Jiskra konal 1. 

ročník pohárové mažoretkové soutěže O havlíčkobrodské srdce. 

Pořadatelem akce byly mažoretky AZ Centra Pink a Mini Pink, 

respektive jejich vedoucí Gabriela Beránková ve spolupráci 

s rodiči mažoretek. 

Soutěž určená pro velké formace s náčiním baton (hůlkou) 

proběhla za hojné účastni mažoretkových souborů z 16-ti měst 

celé České republiky. Zúčastnilo se jí na 450 dívek v 5-ti různých 

věkových kategoriích miniděti + děti, kadetky mladší, kadetky 

starší, junior a senior. Výkony hodnotila odborná porota ve 

složení Aneta Poláková. Eva Auersvaldová, Kateřina Tvrdíková a 

Vojtěch Slezák. V čele poroty stanul starosta Havlíčkova Brodu 

Mrg. Jan Tecl, MBA. Záznam celé soutěže lze shlédnout na 

webových stránkách vysilamezive.cz. 

Všechny soutěžící a jejich trenérky obdržely pamětní listy a malé 

dárky. Trenérky obdržely také květinu, kterou dodalo 

květinářství v OD Alej. Výherce každé kategorie obdržel diplom, 

medaili, pohár a za 1. místo také dort od cukrářky Petry Malinové 

z Malčína. 

Zajištěný byl i bohatý doprovodný program, jako krámek 

s mažoretkovými věcmi, fotokoutek apod., a občerstvení včetně 

francouzských palačinek. 

Podle hlavní pořadatelky se soutěž vydařila a proběhla bez 

stížností a úrazů, a pokud vše dobře půjde, můžeme se těšit i na 

další ročník. 

Nyní k umístění samotných havlíčkobrodských mažoretek. 

V kategorii „Kadetky starší“ obsadily Mini Pink krásné 3. místo. 

Pink se v kategorii „Junior“ umístily na ještě krásnějším 2. místě. 

Stejně podařená byla pro mažoretky AZ Centra i soutěž O pohár 

starosty města Polná, která se konala o týden dříve. Odtud si Mini 

Pink odvezly stříbrné medaile za 2. místo a Pink bronzové 

medaile za 3. místo. 

Historicky první pohár pro Cheerleaders AZ Centra 
V sobotu 1. dubna si svou soutěžní premiéru odbyl starší tým cheerleaders 

AZ Centra, Blue Roses Junior na pohárové soutěži Přibyslavský pantoflíček. 

Holky nechaly veškerou nervozitu doma a v Přibyslavi skvěle předvedly 

svou sestavu Juni Cheer, za kterou obdržely v kategorii „Volný“ stříbrný 

pohár za fantastické 2. místo. 

V sobotu 29. dubna čekala Blue Roses Cheerleaders další soutěž, Ledečský 

taneční pohár. Zde si svou soutěžní premiéru prožily i mladší cheerleaders, 

Blue Roses Peewees. Ikdyž se ani jeden tým Blue Roses Cheerleaders 

neumístil na medailových pozicích, mladší holky svou soutěžní premiéru 

dobře zvládly, a povedené vystoupení předvedly i juniorky. 
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Tendenc v dubnu opět bodoval 
Taneční skupina Tendenc nezahálela ani v 

měsíci dubnu. 9. dubna se s úspěchem 

nominovali na Mistrovství Čech složky Rockstar 

- show dance (Lucie Pártlová), Angles - street 

dance (Iva Petrová), Gang- street show (Iva 

Petrová), Elita - free style (Iva Petrová) 

1. dubna taneční složka dětí Dragon pod vedení 

Jany Vondrové vybojovala 3. místo na soutěži O 

pohár města Hlinska. 

22. dubna se taneční složka Lucie Pártlové 

účastnila Mistrovství Čech a ve své kategorii 

skončila na 4. místě.  Bohužel z tohoto obsazení 

se už nedostanou na Mistrovství ČR. 

Všeználek v AZ Centru 
Dne 12. dubna v AZ CENTRU, SVČ Havlíčkův 
Brod proběhlo okrskové kolo vědomostní soutěže 
Všeználek. Soutěže pro 4 členná družstva z 5. tříd se 
zúčastnilo 7 družstev. Do okresního kola postoupila 2 

družstva. Dalších 6 
družstev 

postoupilo z 
okrsků Chotěboř, 
Světlá nad 
Sázavou a Ledeč 
nad Sázavou. 
Všech 8 družstev 
se zúčastnilo dne 
27. dubna okresního kola této soutěže. Otázky se týkaly přírodopisu, historie 
a všeobecných znalostí. Jednotlivá kola otázek byla proložena mezihrou - 
hádanky, rébusy atd. Okresní kolo vyhrálo družstvo ze ZŠ V Sadech 
Havlíčkův Brod. Krajské kolo se bude konat ve Žďáře nad Sázavou  10. 
května. Budeme držet palce. 

Duben plný keramiky 
Keramická dílna AZ Centra nabízí po celý rok pravidelné i příležitostné volnočasové vyžití pro malé i velké. 
V dubnu zde však bylo rušněji než kdykoli jindy. Vedle pravidelných keramických kroužků, které probíhají od 
pondělí do pátku, hostila v dubnu keramická dílna AZ Centra i několik mateřských školek, tradiční vyrábění na 
Zelený čtvrtek a keramický kurz, 
 

Keramika pro ZŠ a MŠ 
AZ Centrum, SVČ Havlíčkův Brod nabízí ZŠ a MŠ 
možnost vyrobit si drobné keramické předměty. V 
dubnu 2017 této možnosti využila MŠ Příčná Havlíčkův 
Brod se svými 3 třídami, dále MŠ Dlouhá Ves a ZŠ 
Krásná Hora. Převážně se vyráběly předměty pro 
maminky ke Dni matek. 

Zelený čtvrtek v keramické dílně 
Na Zelený čtvrtek 13. dubna byla otevřena pro 

veřejnost keramická dílna v AZ Centru. Dospělí i děti se 

sešli v dopoledních i odpoledních hodinách. Vyráběla 

se především jarní keramika, mísy, misky, obaly na 

květináče, slepičky i drobné dárky a velikonoční 

výzdoba do domácnosti. 

Keramický kurz pro vedoucí keramických 

dílen  
O víkendu 22. a 23. dubna proběhl v AZ Centru 

keramický kurz NIDV Praha, který byl určen vedoucím 

keramických dílen pro děti v domech dětí, střediscích 

volného času i školních družinách a klubech. Kurzu 

akreditovaného MŠMT se zúčastnilo 13 vedoucích ze 

všech koutů republiky, kteří se pod vedením lektorek 

Květy Cempírkové a Radky Kadlecové seznámili 

s organizací práce v dílně, bezpečností práce, 

keramickými pomůckami pro práci, sušením a pálením 

výrobků. Účastníci si mohli vyzkoušet dekorování a 

glazování keramiky a výrobu sádrových forem. Víkend 

se velmi vydařil a proběhl v přátelské pracovní 

atmosféře ke spokojenosti všech zúčastněných. 
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Na co se můžete těšit v květnu?
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Kroužky pod lupou 

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

Počítačový kroužek pro začátečníky a mírně pokročilé a Elektrotechnický kroužek. 

Počítače pro začátečníky a mírně pokročilé 

V tomto školním roce navštěvuje kroužek 9 dětí pod 

vedením Mgr. Miloše Kejklíčka a Jana Hermana. 

V úvodu se seznámí s hardware počítače a významem 

jednotlivých komponent. Dále se věnují připojením a 

funkčnosti jednotlivých periférií. V letošním roce jsme 

se věnovali i novému operačnímu systému Windows 10 

z pohledu uživatele a možnostmi jeho nastavení a 

přizpůsobení požadavkům obsluhy. Dále již následují 

softwarová témata: Office 2013 (Word, Excel a 

PowerPoint), úpravy digitálních fotografií, Internet pro 

danou věkovou kategorii, tvorba webových stránek a 

další dle požadavků dětí. 

Na počítačovém kroužku se děti schází každou středu 

od 14.30 do 16.00. 

 
 

 

 

 

Elektrotechnický kroužek 

Tento zájmový útvar byl pro letošní školní rok úplnou 

novinkou. Otevřeli jsme jej díky iniciativě firmy B-Tech 

Havlíčkův Brod, která vypomohla jak s odborným 

vedením, tak i s prostorami s adekvátní vybavení i s 

nákupem součástek. Původně jsme zamýšleli otevřít 

pouze jeden kroužek, ale zájem byl nečekaně velký a tak 

jsme mohli i díky vedení B-Techu otevřít dva kroužky 

po 10 dětech. Práce je věkově diferencovaná. Žáci a 

studenti se seznámí se základy elektrotechniky, 

fungováním jednoduchých elektrických obvodů. Na 

nepájivých polích si vyzkouší různá zapojení. Budeme 

se zabývat výrobou elektronických hraček, malých 

rádiových přijímačů, zesilovačů a microprocesorem 

řízených hraček. Vyvrcholením práce v kroužku je 

naprogramování zařízení a odzkoušení jeho funkčnosti. 

V plánu je i exkurze na pracoviště řízené roboty. 

Elektrotechnické kroužky probíhají každý čtvrtek od 

16.00 do 17.30 a od 17.30 do 19.00. 
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Seznamte se – Ludmila Kučírková 
V AZ Centru pracuje od roku 2011 jako uklízečka. V roce 2015 absolvovala kurz 

pedagogiky a nyní navíc vede v AZ Centru dva kroužky - Cvičení pro radost a Včeličky, 

cvičení pro rodiče s dětmi. V létě také pořádá dva příměstské tábory. 

Jejím největším koníčkem je tvoření. Ráda šije, háčkuje a plete z pedigu a papíru.  

Navštěvuje kreativní kurzy, jezdí na kole a lyžuje. Baví ji i práce na zahrádce. 

Její oblíbenou barvou je fialová. V říši zvířat si oblíbila kočky a psy, v říši rostlin je potom 

jejím favoritem růže. Mezi její oblíbená jídla patří klasické kousky z české kuchyně. 

Poslouchá převážně rockovou muziku. Jejími oblíbenými interprety jsou skupiny Turbo, 

Kabát nebo Divokej Bill. V televizi se ráda podívá na českou komedii nebo cestopis. Mezi 

její nejoblíbenější herce patří Ondřej Vetchý a Eva Holubová. Nepohrdne ani dobrou 

knihou. Líbí se jí historické romány a životopisy.  

Za nejkrásnější místa, která kdy navštívila, považuje všechna místa, která navštívila s rodinou, zvláště pak 

Lednicko-Valtický areál a Baťův kanál. Jednou by se ráda podívala do Řecka. 
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