
Číslo II  Prosinec 2016 

 

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

1 

 
 

 

 
Událo se v listopadu 

Vánoční keramická dílna 

Blue Roses Cheerleaders se učily 

sportovnímu cheerleadingu 

Kroužky pod lupou 

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 

TENDENC 

 

Pozvánky na Vánoční koncerty 

hudebních kroužků AZ Centra 

Nabídka zahraniční rekreace na 

léto 2017

 

Vánoční poselství AZ Centra Havlíčkův Brod 

A je tu prosinec. Vánoční čas, který rezonuje s 

nezapomenutelným kouzlem různých zvyků a 

tradic, které k Vánocům patří stejně jako ozdobený 

stromeček. Vánoce nepřicházejí odněkud z 

vnějšku. Vánoce si děláme sami – svým 

rozhodnutím, svým chováním, svým prožíváním. 

Možná jsou připomínkou něčeho, co nemusí být jen 

jednou za rok. 

Naším přáním pro Vás v tuto chvíli je, aby se tradice 

Vánoc vrátila zpět do Vašich domovů a aby se 

vytratila současná podoba uspěchaných Vánoc a 

navrátila se láskyplná pohoda do rodin se 

symbolikou dárků pod stromečkem. Pokuste se 

nebrat věci příliš vážně. Lidé mají často pocit, že 

když nebude vše dokonalé, tak se zhroutí svět. 

Sehnat výjimečný dárek, výjimečný balicí papír, 

nejlépe usmažit kapra a vycídit každý kout domova. 

Zbavte se přesvědčení, že je nutné tyto představy 

realizovat do puntíku. Co se povede, to se povede. 

Co se nepovede, to se nepovede. Důležité by mělo 

být vedle koho, a jak Vánoce trávíme a jestli u toho 

opravdu cítíme pocit spokojenosti, lásky a štěstí a 

bereme ten společný shon s úsměvem. Užívejte si a 

relaxujte. Procházka s rodinou, návštěva divadla, 

kavárny, kina. Je tolik možností.  

Adventní období je čas, kdy se máme připravit na Vánoce hlavně sami. Myšlenka a pocit je něco, co je pouze a pouze 

vaše. Vy si je vytváříte, Vy s nimi žijete a Vy je prožíváte. Dovolte si prožívat vše krásné déle, než jen pár dní v 

prosinci. Není to nic složitého. Jakmile si dovolíte užívat si své pocity a pozitivní myšlenky, dostaví se spousta 

dalších věcí. Jestli Vás napadá, co se tak může dostavit, tak třeba odpuštění a soucit. Zklidnit se, zamyslet se nad 

tím, co hezkého nám život přináší a vychutnat si opravdové Vánoce a krásnou atmosféru, kdy k sobě mají všichni 

blíž. Vánoce stejně jako život nejsou bezchybnou realizací předem připraveného plánu. Vánoce jsou oslavou. Slavte 

tak, jak zrovna dokážete, tam, kde zrovna jste. 

Za kolektiv pracovníků AZ Centra Havlíčkův Brod, Mgr. Iva Petrová  
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Vánoční keramická dílna 
V sobotu 12. listopadu byla v AZ Centru pro veřejnost opět 

otevřena Keramická dílna. Zúčastnit se mohl každý, kdo si chtěl 

vyplnit volný čas prací s keramickou hmotou nebo vyzkoušet něco 

nového. Celkem 10 keramiků si přišlo vyrobit vánoční dárky nebo 

dekorace. Vyráběly se vánoční stromečky, andělíčci, lampičky, 

ozdobičky a jiné. Výrobky si přijdou klienti dodělat po dohodě 

s vedoucí do 14 dnů. Všem se práce moc líbila a mnozí se 

rozhodují, že budou chodit do kroužku po celý rok. 

AZ Centrum Havlíčkův Brod nabízí bohatý výběr keramických 

kroužků pro děti i dospělé. Kroužky probíhají každý den 

odpoledne a přihlásit se může skutečně každý. 

Kompletní seznam keramických kroužků včetně časů najdete na 

webových stránkách AZ Centra. 

Blue Roses Cheerleaders se učily sportovnímu cheerleadingu 
Blue Roses Cheerleaders je začínající tým cheerleaders 

a roztleskávaček AZ Centra Havlíčkův Brod. Ve druhém 

roce svého působení má 3 kategorie: TEN – děvčata od 4 

do 6-ti let, PEEWEES pro děvčata od 7 do 11-ti let a 

JUNIOR  pro děvčata od 11-ti do 15-ti let. 

V sobotu 12. listopadu dorazila do AZ Centra výprava 

zkušenějších cheerleaders z jihlavského týmu 

JCA Legends v čele s trenérkou Denisou Hubáčkovou. 

Denisa začala s cheerleadingem v Ústí nad Labem 

v místním týmu Basta Cheerleaders. Bohaté zkušenosti  

získala během studia na univerzitě Salford 

v Manchsteru, kde působila v Univerzitním týmu 

cheerleaders.  

Pod vedením této fantastické trenérky a jejích 

asistentek se havlíčkobrodské začínající cheerleaders 

učily techniky stuntování a stavění pyramid. Stunt je 

divácky velmi efektní prvek sportovního cheerleadingu, 

kdy skupina 3 – 5 členů (basů) drží jednoho topa či 

flyera (letce). Pojem letec vychází ze skutečnosti, že 

v případě některých stuntů, tzv. vyhazovaček, nebo-li 

baskets, vrchní člen opravu létá. Pyramida je prvek snad 

ještě efektnější než stunt. Pyramida se skládá z několika 

stuntů, jejichž topy se nahoře spojí rukama. 

JCA Legends a Blue Roses Cheerleaders spolu v sobotu 

strávily celkem 3 hodiny. První dvouhodinové 

soustředění bylo společné pro peewees, které se 

stuntováním doposud neměly žádné zkušenosti, i 

juniorky, které už se se stunty se na svých trénincích 

setkaly. Poslední hodina byla vyhrazena pro pokročilejší 

juniorky a tentokrát došlo i na pyramidy.  

Sobotní soustředění, které si členové obou týmů skvěle 

užili, bylo také impulsem k plánované změně koncepce 

kroužku cheerleaders v AZ Centru. Od začátku příštího 

školního roku se kroužek, který je nyní zaměřený spíše 

na kategorii „Pompon Dance“, tedy tanec s třásněmi, 

rozdělí na kategorie „Cheer“, která zahrnuje stuntování 

a pyramidy převážně bez třásní, a již rozběhlou 

kategorii „Pompon Dance“. 
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Děti ze ZŠ Dlouhá Ves v keramické dílně 
V pondělí 14. listopadu navštívily keramickou dílnu AZ Centra děti ze ZŠ Dlouhá Ves, aby si pro rodiče přichystaly 

překvapení na Vánoční besídku. Vyráběly vánoční stromeček a květináč pod stromeček. Vánoční stromeček ozdobily 

řetězem z hvězdiček a stejnou dekoraci udělaly i na květináček. Za 14 dní, 28. listopadu, se děti do keramické dílny vrátily 

a tentokrát si vypálené věci naoxidovaly a naglazovaly. Podle vedoucí keramické dílny, Květy Cempírkové, takto udělaný 

dárek potěší všechny obdarované. 

 

Příležitost pro nové vedoucí 
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Na co se můžete těšit v prosinci? 
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Kroužky pod lupou 
AZ Centrum Havlíčkův Brod nabízí pestrou nabídku volnočasových aktivit. V dnešním čísle Vám blíže představíme 

Rybářský kroužek a všechny složky taneční skupiny TENDENC. 

Rybářský kroužek 

Tradiční a velmi populární přírodovědný kroužek, na 

kterém se mladí začínající rybáři učí základním i 

pokročilým rybolovným technikám a nejen jim. Zkušení 

vedoucí Jiří Mokrý mladší, Jiří Mokrý starší a Petr 

Bucher učí žáky odbornému rybářskému názvosloví i 

zásadám a důležitým informacím z rybářského řádu. 

Žáci se učí poznávat jednotlivé druhy ryb i způsoby, jak 

ryby chovat. Znalosti a dovednosti žáků jsou 

prověřovány v průběhu celého školního roku formou 

poznávaček a soutěžních testů tak, aby žáci byli na 

závěrečné rybářské zkoušky připraveni co nejlépe. 

 
Na závěr školního roku poté, co úspěšní absolventi 

rybářských zkoušek obdrží své rybářské lístky, pořádá 

AZ Centrum ve spolupráci s Místní organizací Českého 

rybářského svazu Havlíčkův Brod rybářské závody pro 

děti od 6-ti do 15-ti let na rybníku Cihlář. 

Žáci Rybářského kroužku sklízí úspěchy i na 

rybářských soutěžích. Pokročilí rybáři se pravidelně 

účastní rybářské soutěže Zlatá udice. Na územním kole 

Zlaté udice se mladí rybáři z AZ Centra pravidelně 

umisťují na předních pozicích. V loňském roce družstvo 

Rybářského kroužku AZ Centra územní kolo Zlaté udice 

vyhrálo a 1. místo obsadila i žákyně Rybářského 

kroužku. 2 nejúspěsnější rybáři AZ Centra zároveň také 

postoupili do národního kola Zlaté udice. 

Rybářský kroužek se schází každý čtvrtek vždy od 

15.00 do 16.30. 

 

TENDENC 

Taneční skupina TENDENC zahájila svůj start v roce 

2008. Věnují se Street Dance a Street show. Rozvíjí 

pohybové schopnosti, muzikálnost, vnímání hudby a 

zdravé držení těla všech dětí, které navštěvují jejich 

složky. Sportují pro zdraví a tancují pro radost. 

Vytvářejí choreografie různých tanečních stylů a 

zpracovávající určitě téma, emoci nebo děj s využitím 

rekvizit, kulis a kostýmů. Každoročně v měsíci září 

pořádají nábor do soutěžních složek a otvírají nové 

kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé. Soutěžní 

složky TENDENCU se účastní pohárových i 

postupových soutěží po celé republice, kde sklízejí 

medaile, nebo poháry.  Každoročně také připravují 

divadelně-taneční projekt ART, který má velký úspěch 

nejen u fanoušků TENDENCU, ale i mezi širokou 

veřejností. K nejmladší složce TENDENCU (děti od 4let) 

patří TD Benjamin pod vedením Valerie Gajarské a 

Kláry Findeisové. Každá soutěžní složka má jednoho 

hlavního trenéra a trenéra asistenta, aby se na tréninku 

dětí podíleli dva lidi a mohli do něho vložit vlastní 

invenci. Trénink Benjamínků probíhá 1X týdně ve 

středu od 15.00 – 16.15 hod. O další taneční složku od 

7let se stará Jana Vondrová a Valerie Mikolajová. Složka 

je zaměřena na street dance a nese název Dragon. 

Tréninky probíhají v pondělí a ve středu. 16.30 – 

17.30hod. Rockstars pro děti od 10 let pod vedením 

Lucie Pártlové a Ondry Vašáka trénují v úterý od 17.30 

do 18.30 a v pátek od 16.30 do 17.00. Složka se 

zaměřuje na street show. Další juniorská složka 

samotné zakladatelky Mgr. Ivy Petrové je složka Angels. 

Tréninky probíhají v úterý od 16.00 do 17.30 a v pátek 

od 15.15 do 16.15 hod. Asistuje Anička Hanáková a 

složka se zaměřuje na street dance. Další složkou 

zakladatelky je Gang pro děti od 13,5let v úterý, pátek 

od 17.30 do 18.30 a složka Elita která je určená dívkám 

od 17 let a výš. Trénují v úterý od 18.30 do 19.30 a 

v pátek od 15.15 do 16.15. Taneční skupina TENDENC 

má celkově kolem 60 členů. 



Číslo II  Prosinec 2016 

 

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

6 

Seznamte se, Květa Cempírková 

Do školství nastoupila ihned po škole a setrvala zde po celou dobu. V AZ Centru pracuje jako pedagog volného času. 

V dnešní době vede převážně keramické kroužky a je i lektorkou keramiky. Je tradiční organizátorkou letních 

pobytových táborů na Zdobnici v Orlických horách a zahraničních rekreací v přímořských destinacích. 

Má ráda hory i  moře. Ve volných chvílích jezdí na kole, v zimě lyžuje a jezdí na snowboardu. Ráda se věnuje práci 

na zahradě. Její oblíbenou květinou je růže, ovocem broskev. Má ráda detektivky v knižní podobě i v televizi. Ze 

zahraničních cest se jí nejvíce líbilo ve Francii a ráda by se podívala do Norska.  
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Cestovní agentura AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – SVČ, př. org., Rubešovo nám. 171, 580 01 
Havlíčkův Brod zapsaná u Krajského soudu v Hradci králové (spisová značka Pr. 1116), IČ: 
72063050, č. provozovny 1008739049, pořádá ve spolupráci s níže uvedenými cestovními 
kancelářemi tyto zahraniční zájezdy: 
 

Francouzská riviéra 
Camping AZUR RIVAGE **** -  s CK Doltour Praha 

Na kole i bez něj  na Francouzskou riviéru – nejen pasivní dovolená. 
Určeno pro širokou veřejnost 

 
 
Termín: 25. 8. 2017 – 3. 9. 2017       
Cena: 7950 Kč a 3000 Kč - malé dítě na 5. lůžku + cca 500  Kč kolo.  
Cena zahrnuje autobus, ubytování v mobilhomech 2+2, lednice, kuchyňka, sociálka součástí, polopenzi. 
Cena nezahrnuje pobytovou taxu 7 EUR osoba/týden, vratnou kauci 50 EUR nebo 1500 Kč 
/mobilhome/týden a další výlety dle dohody s CK  na místě.                                                       
CK Doltour s.r.o., Rezierova296, 109 00 Praha 10, zapsaná OR Měst. Soudu v Praze (odd.C, vložka 
50064).  
IČ: 25105604  
mail: doltour@doltour.cz 
 

Chorvatsko, Pula 
– apartmány HORIZONT Pula *** s CK TAS Travet Active Sport s.r.o. a 101CK Zemek 

S kolem i bez něj na Istrijský poloostrov do Puly -  nejen pasivní dovolená 
 
 
Termín: 23. 6. - 2. 7. 2017 
Cena se odvíjí od počtu ubytovaných v apartmánu. Cena za osobu 4 710 – 6 000 Kč + 2 000 Kč večeře, 
nebo + 3 500 Kč - snídaně i večeře – vše formou bufetu, kolo cca 500 Kč. Podrobné informace o ubytování 
na našich webových stránkách. Možnost objednat i bez jídla. K dispozici je kuchyňka. / u jídla slevy na 
děti/. Cena nezahrnuje pobytovou taxu 280 Kč za dospělého, dítě od 12 do 18. let  140 Kč, dítě 0 -12 let 
neplatí pobyt. taxu.                                                                                                                                                          
CK –TAS-Travel Active Sport.s.r.o, Kytlická 780/18, 190 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze 
(odd. C, vložka 217111),  
IČ: 02225361 
mail: travelactivesport@gmail.com 
 

 
Podrobné informace na www.azcentrumhb.cz    
Telefon: Cempírková – 604323699, 605206022. 

 
 

 
Přihlášky přijímáme ihned, případně do naplnění 

kapacity zájezdu. 
 

 

http://www.azcentrumhb.cz/Userfiles/Files/francie_letak.pdf
mailto:travelactivesport@gmail.com
http://www.azcentrumhb.cz/


Číslo II  Prosinec 2016 

 

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

8 

 

 


