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Podzimní prázdniny v AZ Centru 

Otevřená keramická dílna, Na 

pytlácké stezce na střelnici, 

Kolečkové dovádění v tělocvičně 

Kroužky pod lupou 

MODELÁŘI 

CVIČENÍ PRO DĚTI A PRO RODIČE 

S DĚTMI 

INLINE školička 

AZ Centra zahajuje 

činnost 

 

 

Nový měsíční zpravodaj AZ Centra Havlíčkův Brod 

 

AZ CENTRUM je středisko volno časových aktivit nejrůznějšího spektra. Snažíme se vyplnit nejen volný čas dětí, 

ale pořádáme  akce  i  pro rodiče  a  další zájemce.   Zaměřujeme  se na sport,  výtvarnou výchovu, přírodovědu, 

dramatickou výchovu, keramiku a výpočetní techniku.  V rámci  našich   aktivit  nabízíme  i  pobyty, především na 

naší turistické základně ve Zdobnici v Orlických horách.  

Od listopadu 2016 pro Vás máme nový měsíční zpravodaj, ve kterém se můžete o činnosti AZ Centra dozvědět 

mnohem víc. Každý měsíc si můžete přečíst o událostech a akcích, která se v  AZ Centru udály, i o těch, které se 

v tomto měsíci chystají. Dozvíte se více o úspěších našich tanečních útvarů. Postupně Vám budeme představovat 

nejen naše zájmové útvary, ale i ty, kteří stojí za jejich vedením a fungováním. 

Doufáme, že AZ Novinky vyplní Vaši dlouhou chvíli, a přejeme Vám příjemné počtení. 

Za kolektiv pracovníků AZ Centra Havlíčkův Brod, Ing. Martina Marková   
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Podzimní prázdniny v AZ Centru 

Prázdniny jsou u většiny dětí nejoblíbenější součástí školního roku. Nejen, že nemusí do školy, ale svůj volný čas 

mohou věnovat různým druhům zábavy a aktivního odpočinku. AZ Centrum připravilo na letošní podzimní 

prázdniny 26. a 27. října zajímavý program, kterým mohly svůj volný čas vyplnit nejen děti, ale i jejich rodiče. 

Otevřená keramická 

dílna 

Podzimní keramické dílny, která 

se konala ve středu 26. 10 2016, 

se zúčastnilo 10 keramiků. Děti 

vyráběly převážně výrobky 

s podzimní a zimní tematikou. 

Vyráběly chaloupku na svíčku, 

sněhuláky, andělíčka na svíčku a 

hrnečky. Keramických dílen se 

zúčastňují děti i dospělí, kteří si 

chtějí vyrobit něco pro sebe, 

nebo na obdarování svých 

blízkých. 

Střelecká soutěž  

„Na pytlácké stezce“ 

Tradiční volnočasovou aktivitou 

pro podzimní prázdniny je i 

otevřená střelnice AZ Centra. Letos se mohly děti účastnit soutěžního programu „Na pytlácké stezce“, který kromě 

střelby ze vzduchové pušky na terče s tematikou lesní zvěře zahrnoval i poznávací soutěž stromů a zvířat. Mladí a 

šikovní střelci se mohli popasovat s terči s motivem jelena, zajíce, krocana, divoké kachny, lišky, divočáka nebo 

kamzíka. Za své výkony ve všech nejen střeleckých disciplínách si vždy první tři střelci odnesli diplom a drobnou 

odměnu. S prázdnou neodcházel nikdo. Kromě odměn si děti odnesly i plno nevšedních zážitků. 

Kolečkové dovádění aneb Podzimní prázdniny INLINE 

Novinkou mezi volnočasovými aktivitami AZ Centra je připravovaný program INLINE školičky, která bude nabízet 

individuální výuku jízdy na kolečkových bruslích i skupinové kurzy. Malou ochutnávkou byl prázdninový program 

Kolečkové dovádění aneb Podzimní prázdniny INLINE. Děti si mohly vydovádět při zábavných hrách, které 

posilovaly jejich schopnosti jízdy na kolečkových bruslích, ale i na opičí dráze nebo různých slalomech.  

MŠ Věž v keramické dílně 

Ve čtvrtek 13. října navštívily keramickou dílnu AZ Centra děti 

z mateřské školy Věž. Děti jezdí na keramiku do AZ Centra dvakrát 

do roka, aby si udělaly drobné výrobky pro potěchu svých 

blízkých. Tentokrát navštívilo AZ Centrum celkem 22 dětí z celé 

mateřské školky. 

Děti vyráběly slona, 

kterého následně 

zdobily korálky. 

Práce v keramické 

dílně děti moc 

bavila a po celou 

dobu vyrábění se 

všechny do práce 

aktivně zapojovaly. Výrobky, které vyšly opravdu dobře, si paní 

učitelky po vyschnutí a vypálení odvezou do mateřské školky. 
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PINK byly v Brtnici nejlepší 

V sobotu 8. října se mažoretky AZ 

Centra PINK zúčastnily 

mažoretkové soutěže v Brtnici. Ze 

všech zúčastněných souborů 

předvedly PINK ve své kategorii 

nejlepší vystoupení, za které si 

z Brtnice odvezly 1. místo. Kromě 

soutěže v Brtnici navštívily 

mažoretky AZ Centra v průběhu 

roku řadu soutěží a jejich bilance 

není vůbec špatná. PINK obsadily 1. 

místo také na soutěži Přibyslavský 

pantoflíček, stříbro si odvezly 

z Jemnice a bronz braly naše šikovné 

mažoretky na soutěžích v Polné, 

Telči a Chotěboři. Z Pelhřimova si 

potom přivezly místo čtvrté. Ani 

MINIPINK, pro které byl letošní rok 

premiérou na soutěžích, si nevedly 

špatně. V Přibyslavi braly stříbro a 3. místa obsadily na soutěžích v Jemnici a Chotěboři. 

Za svou největší konkurenci na soutěžích považují PINK mažoretky Leontýnky z Pacova, Šlapanovské mažoretky 

a tým z Chotěboře. I když každá soutěž má něco do sebe a mažoretky AZ Centra jsou za každou z nich rády, 

nejraději se účastní soutěže v Polné, kde vždy otestují novu sestavu, a líbí se jim i tamní zázemí. Děvčata z PINK i 

MINIPINK na soutěže jezdí velmi rády, aby všem ukázaly, co v nich je, za což je na ně trenérka Gabriela Beránková 

právem pyšná. V následujících listopadových soutěžích v Lanškrouně a Znojmě jim tedy držte palce spolu s námi.¨ 

Taneční workshop skupiny TENDENC se Silvií Ravasovou 

29. října taneční skupina TENDENC pořádala pro svoje tanečníky workshop se Silvii Ravasovou. Silvie je tanečnice, 

choreografka ze Slovenska současně působí jako profesionálka v oblasti tance a produkce. Je členkou úspěšné 

taneční skupiny Projekt AWA a IHOW CZ (ImperialHouseOfWaacking). Působila taktéž v tanečních skupinách JAD 

DC, A-force, IF dance group. V Praze vyučuje Street Jazz, Street Dance, Waacking a Dance&Work Out. Vzdělávala se 

v tanečným studiu Pineapple v Londýně a na mezinárodních tanečních kempech (StreetDanceKemp, HipHop 

meeting a mnoho 

dalších). Vidět ji můžete 

v klipech Adama Mišíka, 

The Portless, Aquababes 

a tanečně také 

doprovázela amerického 

rapera Kanye Westa. 

V sobotu byl taneční 

workshop rozdělen na 

dvě části. První část byla 

určena pro mladší 

tanečníky od věku 7 let a 

druhá část byla pro 

mladší a starší juniory. 

Společně jsme strávili 

tancem 2,5 hodin. Video 

z workshopu můžete 

shlédnout na Facebooku 

AZ Centra.  
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Na co se můžete těšit v listopadu? 

Kurz INLINE BRUSLENÍ 
Máme pro vás naprostou novinku mezi volnočasovými 

aktivitami AZ Centra, osmihodinový kurz jízdy na 

kolečkových bruslích pro úplné začátečníky. Během kurzu 

děti naučí základní postoj, bezpečné padání a vstávání na 

kolečkových bruslích, technika jízdy vpřed, zatáčení, 

zastavení, jízdy vzad a otáčení. Veškeré techniky budou 

důkladně procvičovány hravou formou. Jediné, co vaše 

děti potřebují, jsou kolečkové brusle s gumovými kolečky, 

chrániče na kolena, lokty a dlaně a chuť jezdit. Kurz bude 

zahájen po přihlášení nejméně 8 účastníků. Bruslit budeme 

v tělocvičně AZ Centra. Návod na přihlášení najdete na 

stránkách www.azcentrumhb.cz. 

 

Listopadová keramika 

V sobotu 12. listopadu bude pro veřejnost otevřena 
keramická dílna AZ Centra, a to od 9 do 12 hodin. 
Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci pro radost.  
Určeno pro veřejnost – bez přihlášek, přineste si 
pracovní oblečení a obutí. 
Za 1,5 hodiny práce zaplatí dospělí a děti od15-ti let 
60 Kč. Děti od 6 do 15-ti let, které si vyrábí samy a děti 
s doprovodem dospělé osoby, která nevyrábí, zaplatí 
30 Kč. Za každou osobu vždy + 30 Kč za 1 kg vypáleného 
výrobku ve finální podobě. Dodělat výrobky si můžete 
přijít dle dohody s vedoucí. Na všechny přítomné se těší 
Květa Cempírková. 
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Kroužky pod lupou 
AZ Centrum Havlíčkův Brod nabízí pestrou nabídku volnočasových aktivit. V dnešním čísle Vám blíže představíme 

modelářské kroužky pro manuálně zručné a veškeré naše cvičení pro nejmenší. 

Modeláři 
Modelářské kroužky jsou zaměřené především na 

jemnou a přesnou práci často s velmi malými 

součástkami. Práce na jednom modelu trvá několik 

hodin a vyžaduje zručnost, trpělivost, preciznost a 

smysl pro detail. Pro ty, kdo by se chtěli lepení modelů 

věnovat, nabízí AZ Centrum kroužek Plastikových 

modelářů a kroužek Lodních a leteckých modelářů. 

Plastikoví modeláři 

Pomocí lepidla a drobného nářadí vznikají pod rukama 

mladých plastikových modelářů v AZ Centru 

nejrůznější modely letadel, lodí a aut civilní i vojenské 

techniky. Podle plánku si své modely slepí, nabarví a 

doladí obtisky, aby se co nejvíce podobaly jejich 

reálným předlohám. Na jejich práci dohlíží a cenné rady 

předává zkušený modelář Jindřich Štefánek. Na konci 

školního roku se modeláři účastní soutěžní přehlídky 

KIT Show Vysočiny. Plastikoví modeláři tvoří v AZ 

Centru každé pondělí a úterý, vždy od 16.00 do 17.30. 

 
Lodní a letečtí modeláři 

Modeláři v kroužku po celý rok pracují na stavbě 

malého modelu plachetnice. Následně se seznámí se 

způsobem, jak řídit tyto modely a na závěrečné 

přehlídce si vlastnoručně vyrobené modely vyzkouší 

v terénu. Na výrobu modelu od začátku až do přehlídky 

dohlíží další zkušený modelář Jaroslav Strapec. Lodní 

s letečtí modeláři se scházejí v AZ Centru každou středu 

od 15.00 do 18.00. 

 

Cvičení pro děti a pro rodiče s dětmi 
AZ Centrum nabízí zajímavý program cvičení i pro 

nejmenší děti od 1 roku po předškolní věk a nejen pro 

ně. Některé programy jsou připraveny pro společné 

cvičení rodičů a dětí.  

Posilovací cvičení pro maminky a děti 

Na hodině cvičení se aktivně děti od 1 roku do 3 let i 

maminky. 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. Maminky s dětmi si mohou přijít zacvičit do 

tanečního sálu AZ Centra pod vedením Mgr. Ivy Petrové 

každé pondělí a středu, vždy od 10.30 do 11.30 po 

předchozí rezervaci na tel. 723 881 146. 

Broučkové 

Rodiče s dětmi od 1 do 2,5 let si mohou přijít zaskotačit 

na cvičení Broučkové. Hodina začíná básničkami a 

říkankami a poté cvičí děti pod dozorem svých rodičů 

s pomůckami a na nářadí přiměřeném jejich věku. 

Broučkové cvičí každé pondělí s Radkou Kadlecovou od 

16.30 do 17.30 v tělocvičně AZ Centra. 

Včeličky 

Stejně jako Broučkové, mohou se i starší děti od 2,5 do 

4 let přijít vydovádět na cvičení Včeličky. Hodina opět 

začíná hrou rodičů a dětí nebo básničkami a pokračuje 

cvičením dětí pod dohledem rodičů nejčastěji na 

překážkových drahách složených z prvků, které hravou 

formou rozvíjí dětskou motoriku. Včeličky cvičí každou 

středu s Lídou Kučírkovou od 17.00 do 18.00 

v tělocvičně AZ Centra. 

Cvičení pro radost 

Větší děti od 4 do 6 let, které zvládnou cvičení samy, 

mohou navštěvovat Cvičení pro radost. Hodina začíná 

rozběháním a písničkou doplněným o různé prvky, 

které rozvíjejí dětskou motoriku i myšlení, a pokračuje 

básničkami a rozcvičkou. V druhé polovině hodiny hrají 

děti různé hry nebo cvičí na překážkových drahách, 

které se i zde těší velké oblibě. Samostatné děti bez 

rodičů si mohou přijít zacvičit každé úterý s Lídou 

Kučírkovou od 15.30 do 16.30 do tělocvičny AZ Centra. 
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Seznamte se, Mgr. Miloš Kejklíček 

Mgr. Miloš Kejklíček stojí v čele havlíčkobrodského volnočasového střediska AZ 

Centrum. Z pozice ředitele řídí chod celé organizace, která se stará o volný čas dětí i 

dospělých. 

Svůj volný čas nejraději tráví se svými vnoučaty. Rád si poslechne rockovou muziku 

nebo nějakou z písní Karla Černocha. V televizi nejraději sleduje veselohry. Mezi jeho 

oblíbené herce patří Jan Čenský nebo Jitka Schneiderová. Pokud zatouží po literatuře, 

rád si přečte knihu Tři kamarádi. 

Ze všeho nejvíce si pochutná na pořádném steaku. Jeho nejoblíbenější květinou je 

anturie. Ve zvířecí říši je jeho první volbou pes. 

Jakožto velký cestovatel sní o exotice. Destinací, kterou by chtěl navštívit, je Rio de 

Janiero. Prozatím má nejkrásnější vzpomínky na svoji návštěvu Kuby. 

 

 

Inzerce AZ Centra 
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