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Podzimní prázdniny v AZ Centru 

Letní zahraniční rekreace 2018 

 

Kroužky pod lupou 

MODELÁŘSKÉ KROUŽKY 

 

Hrej si Cup 2018 

Seznamte se, Jindřich Štefánek

 

 

AZ Novinky slaví první narozeniny!!! 

 
 

Přesně před rokem si fanoušci a příznivci AZ Centra mohli přečíst první vydání AZ Novinek. V našem měsíčníku 

jsme Vám pravidelně přinášeli informace o akcích, které v AZ Centru chystáme, i o akcích, které už proběhly, 

seznamovali Vás s našimi tradičními i novými kroužky i se všemi pracovníky AZ Centra. 

I nadále Vás budeme informovat o všem důležitém, co se v AZ Centru šustne, a navíc se seznámíte s dalšími 

tvářemi, které můžete v AZ Centru na kroužcích pravidelně potkávat. 

I nadále Vám tedy přejeme příjemné počtení a mnoho zábavy. 

  

Za kolektiv pracovníků AZ Centra všechny srdečně zve Ing. Martina Niklová 
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Událo se v říjnu… 

Podzimní prázdniny v AZ Centru 
První den podzimních prázdnin byl mimo jiné 
v dopoledních hodinách věnován keramice. Do 
otevřené keramické dílny AZ Centra přišlo 25 klientů, 
kteří si toužili vyrobit nějaké předměty z keramiky. 
Podle svých nápadů nebo podle předloh, kterých je 
v AZ Centru opravdu hodně, si děti i dospělí vyráběli 
věci pro potěchu duše i pro obdarování. Vyráběli se 
ježci, sovy, vánoční svítidla – stromy, domečky, 
andělíčci. Vánoce se neúprosně blíží, tak výrobky 
směřovaly převážně k vánoční tématice. 
Po vypálení výrobků si klienti přijdou výrobky 
naglazovat. Pokud i vy chcete někdy přijít do 
keramické dílny, můžete se domluvit v průběhu roku 
s vedoucími, nebo sledujte webové stránky AZ Centra www.azcentrumhb.cz, kde je vždy nabídka všech aktuálních 
aktivit. Nejen v keramické dílně vás vždy ráda uvítá Květa Cempírková. 

Ve čtvrtek 26. října dopoledne bylo živo také 
na střelnici AZ Centra. Jako každý rok, i letos 
byl pro děti připravený střelecký program. 
Děti střídaly terče s tematikou různých zvířat, 
které mohou vidět nejen v českých lesech. 
Závěr programu patřil střelbě o odměny. Děti 
dostaly terče s obrázky různých sladkostí a 
záleželo zcela na jejich šikovnosti a přesné 
mušce, jakou odměnu si z Podzimních 
prázdnin na střelnici AZ Centra odnesou. 
Napínavá tečka tak originálně zakončila 
báječné dopoledne na střelnici. 

 

 

Nabídka zahraniční rekreace 

I když program na léto 2018 je 

ještě v plenkách, tradiční nabídku 

zahraniční rekreace Vám AZ 

Centrum přináší už nyní. V červnu 

mohou milovníci moře a sluníčka 

vyrazit do depandancí hotelu 

Adriatic v Primorce/Marině na 

chorvatském ostrově Krk. Na 

přelomu srpna a září se uskuteční 

tradiční pobytový zájezd na 

Francouzskou riviéru. Více 

informací o obou zahraničních 

rekreacích si můžete přečíst na 

stranách 6 a 7!   

http://www.azcentrumhb.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLmvfAmKrXAhUI5qQKHZK3CGYQjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/129372858/stock-photo-cartoon-background-of-tropical-beach.html&psig=AOvVaw2PIY3a-Lx6zd6wtHxN11jc&ust=1510066036577205
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Na co se můžete těšit v listopadu?

AZ Centrum Havlíčkův Brod připravilo pro školní rok 2017/2018 pohárovou soutěž ve společenských hrách Hrej 

si Cup 2018. Účastníci postupně změří své síly ve třech oblíbených společenských hrách pexeso, Člověče, nezlob 

se a kvarteto. Zúčastnit se mohou děti od 6-ti do 15-ti let. Na vítěze jednotlivých turnajů stejně jako na celkové 

vítěze čekají odměny! Startovné na jednotlivé turnaje je 60 Kč za osobu.  

Jako první se bude v sobotu 11. listopadu v AZ Centru konat turnaj v pexesu. Zájemci se mohou hlásit na mailu 

hrejsicup@email.cz do středy 7. listopadu do 12.00. Do mailu uveďte jméno a datum narození účastníka a název a 

termín turnaje, na který se hlásí – Pexeso 11. 11. 2017, Člověče, nezlob se 27. 1. 2018, Kvarteto 17. 3. 2018. Začátek 

turnaje je v 9.00. Předpokládaný konec bude ve 12.00. Každý turnaj se uskuteční při účasti min. 6 přihlášených. 

V případě dotazů k Hrej si Cupu 2018, pište na mail hrejsicup@email.cz nebo volejte na tel. 605 206 024. Pořádá 

Ing. Martina Niklová, AZ Centrum Havlíčkův Brod. 

 

 

 

mailto:hrejsicup@email.cz
mailto:hrejsicup@email.cz
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Kroužky pod lupou 

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

všechny modelářské kroužky.

Raketoví modeláři 
Krouz ek raketovy ch modela r u  je letos ní  novinkou 
v nabí dce AZ Centra. S vedoucí m krouz ku Radkem 
Kima kem zac ali mladí  „rakeťa ci“ stavbou vlastní ho 
male ho funkc ní ho modelu rakety s obtí z ností  c . 1, pr i 
ktere  se uc í  trpe livosti a pec livosti a vyzkous í  si u roven  
sve  zruc nosti. Urc ite  krouz ek není  jenom o modelar ine , 
ale take  o za jmu o raketovou techniku. Nedí lnou 
souc a stí  krouz ku je seznamova ní  s historií  a 
souc asností  letu  do vesmí ru a take  o raketove  technice. 
Kluci, kter í  krouz ek v souc asne  dobe  navs te vují , mají  
spoustu ota zek a vesmí r a rakety je opravdu zají mají .  
Pokud se jim v letos ní m s kolní m roce pra ce bude dar it, 
zavrs í  krouz ek postavení m velke ho spolec ne ho 
raketove ho modelu. A pokud budou i trpe liví , koncem 
kve tna 2018 si ho spolec ne  vypustí . Pr ejeme jim hodne  
u spe chu ! Raketoví  modela r i se scha zejí  kaz dy  sudy  
c tvrtek od 15.30 do 17.30 v AZ Centru. 

 
 

Plastikoví modeláři 
Plastikový modeláři mají v AZ Centru dlouholetou 

tradici. Letos se sešlo 13 mladých modelářů, kteří pod 

vedením Jindřicha Štefánka staví modely letadel, lodí i 

pozemní techniky. Začátečníci začali s jednoduššími 

modely jako je Dewoitine D-520 nebo Spitfire a ti 

zkušenější se letos pustili do stavby složitějších modelů 

jako je Airbus A 320 nebo plachetnice H. M. S. Viktory.  

 

Stavba složitějších modelů vyžaduje více času a 

trpělivosti, aby jednotlivé díly do sebe dobře zapadaly. 

Po sestavení je čeká další úprava až ke konečnému 

nalepení samolepek. Se svými hotovými modely se 

mohou kluci pochlubit na soutěžní přehlídce 

plastikových modelů, která je otevřena pro širokou 

veřejnost a koná se v AZ Centru začátkem května. 

Plastikoví modeláři tvoří v AZ Centru každé pondělí a 

úterý, vždy od 16.00 do 17.30. 

 
 

Lodní a letečtí modeláři 
I tento krouz ek ma  v AZ Centru dlouholetou tradici. 

Lodní  modela r i zac ali pracovat na stavbe  sve ho modelu 

lode  a budou pokrac ovat po cely  s kolní  rok. Kluci si 

postaví  svou loď u plne  sami. Za kladem stavby je balza, 

její  opracova ní , sestavení , lepení  az  po konec ne  

potaz ení  lode . Pokud si kluci do svy ch hotovy ch lodí  

zakoupí  i motor, mohou se s nimi pochlubit jako kaz dy  

rok na konci kve tna spanilou jí zdou na rybní ku Cihla r . 

Na vy robu modelu od zac a tku az  do pr ehlí dky dohlí z í  

dals í  zkus eny  modela r  Jaroslav Strapec. Lodní  s letec tí  

modela r i se scha zejí  v AZ Centru kaz dou str edu od 

15.00 do 18.00. 
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Seznamte se – Jindřich Štefánek 
Již 27 let vede v AZ Centru kroužek Plastikových modelářů. Modely všeho druhu jsou 

i jeho největším koníčkem. 

Mezi jeho oblíbená zvířata patří koně a psi. Mezi květinami se mu nejvíce líbí kaktusy. 

Při četbě knih nebo sledování filmů je jeho oblíbeným tématem historie. Vedle toho 

v televizi rád sleduje i krimi. Jeho oblíbenými herci jsou hrdinové staré dobré 

černobílé klasiky Vlasta Burian, Jaroslav Marvan, Vladimír Menšík nebo Jindřich 

Plachta. 

V hudbě, jak sám říká, poslouchá vše „od Bacha po Vlacha.“ Mezi jeho oblíbené 

interprety patří Milan Chladil, Karel Hála, Valdemar Matuška, Věra Špinarová nebo 

Marie Rottrová. 

Mezi sporty si oblíbil atletiku. V kuchyni jsou jeho favoritem omáčky. 

Za nejkrásnější místo, které kdy navštívil, považuje rodnou Vysočinu. 
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Ostrov Krk - Depandance hotelu Adriatic -  Primorka/Marina 

Depandance Primorka/Marina se nachází na severozápadním pobřeží ostrova Krk, 
přímo  u moře, od centra malebného městečka Omišalj s četnými restauracemi, bary a 
obchody vzdálený asi půl kilometru. 
Komplex se skládá z hlavní budovy - hotel Adriatic který má  dvě 
depandance - Primorka a Marina, kde se bydlí. 
Pláže jsou oblázkové a kamenité s upravenými plochami na 
slunění, vzdálené cca 100-150m.  
Pod dětským hřištěm je vstup do vody i pláž upravená pro děti 
i neplavce s písčitým dnem. Hostům je k dispozici hotelová 
restaurace, restaurace á la carte, terasa, aperitiv bar, snack bar, 
kavárna, disko bar, taverna, kadeřnický salón, masážní salón, 
obchůdek se suvenýry, pohlednicemi, poštovními známkami, 
směnárna, internetová místnost (internet WiFi). Restaurace a 
společné prostory jsou klimatizovány. Dětem je určeno dětské 
hřiště s prolézačkami. Na druhé straně zátoky, kde se hotely 
nachází, jsou vybudovány přečerpávací nádrže, ty však nijak 
neovlivňují čistotu moře (sledováno Unescem), ani poklid 
prostředí tohoto turistického střediska.  
Dále hotel nabízí výlety lodí, půjčování jízdních kol, skútrů, 
automobilů, lodí, kurzy potápění, vodní sporty a další. Jsou zde 
tenisové dvorce, minigolf, hřiště pro míčové hry (košíková, 
volejbal), stolní tenis na pláži. Za poplatek se nabízí masáže.        
Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky a 
s vlastním sociálním zařízením  
(koupelna, WC), které mají balkon s výhledem do zahrady.  
Stravování: snídaně podávané formou bufetu, servírované 
obědy formou výběru z menu a večeře podávané formou 
bufetu. Podél pobřeží se nachází množství restaurací s pestrou nabídkou mořských specialit a živou hudbou.  
Koupání Terasovité pláže jsou tvořeny zatravněnou plochou vhodnou k slunění, vstup do moře je pozvolný a 
písečný. Na ostrově Krk jsou též vhodné podmínky pro sportovní rybaření. 
Cyklistika Na Krku jsou možnosti výborné, ostrov má 400km2 a hodně cílů, jsou i možnosti trajektu 
na sousední ostrov Cres za cca 20 kuna - plavba 20 minut 14 x denně - ten se dá projet a mostem se dostat na 
krásný ostrov Lošinj, nebo i trajektem na ostrov Rab, případně na pevninu do Kvarnerského přímoří, kde je řada 
dalších cílů po blízkém mostě vzdáleném 10km od hotelu. 

termín 
první dvě 

lůžka 
3. lůžko 
dospělý 

3. lůžko dítě 
do 14 let 

dítě do 14 let 
1. a 2. lůžko 

15.6 - 24. 6. 
2018 

6900 6410 5430 5920 
  

 
Cena zahrnuje  

 7x ubytování  
 7x polopenze - švédský stůl 
 dopravu z Havlíčkova Brodu 
 každodenní úklid pokoje  
 výměna ručníků  
 závěrečný úklid  
 v ceně není pobytová taxa: 

děti 12-18 let 140,-, nad 12 let 
245,- 

 Možnost příplatku plné penze 

1750,- 

za dopravu kol cca 500,-  dle počtu 
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