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Letní tábory 2018 
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STŘELECKÉ KROUŽKY 

Vánoční koncerty hudebních 
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Seznamte se, Dan Mašek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakoby to bylo včera, kdy jsme děti vyprovázeli vzhůru do nového školního roku. A než jsme se nadáli, uplynul 

podzim, navštívil nás Svatý Martin a je tu prosinec a Vánoce. Vesměs každý je milujeme, i když z různých důvodů. 

Děti už se nemohou dočkat krásného velkého vánočního stromečku obsypaného hromadou dárečků, vánočky, 

perníčků a dalších vánočních dobrot. My dospělí se těšíme, až se všichni sejdeme u štědrovečerní tabule, veškerý 

předvánoční shon už bude za námi a budeme si užívat kouzelnou atmosféru plnou očekávání, napětí a 

nedočkavosti, kdy už konečně zazvoní Ježíškův zvoneček. 

My v AZ Centru přejeme Vám všem krásné Vánoce prožité v klidu a pohodě ve společnosti těch, které máte 

nejraději. Užívejte si radost ze společně strávených chvil a nasávejte každý doušek těchto nádherných svátků. 

 

Za kolektiv pracovníků AZ Centra Ing. Martina Niklová 
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Událo se v listopadu… 

Listopad v keramické dílně AZ Centra 

Listopadovy  me sí c je jiz  tradic ne  v keramicke  dí lne  velmi rus ny . Pr í pravy keramicky ch dekorací  a da rku  musí  zac í t 

vz dy co nejdr í ve. Da rec ky pro sve  nejbliz s í  a pr ekvapení  na va noc ní  besí dky si do dí lny tentokra t pr ijely vyrobit 

de ti z MS  a ZS  Dlouha  Ves, de ti z MS  Pr í c na  v Havlí c kove  Brode  a take  s kola ci ze ZS  Konec na  v Havlí c kove  Brode . 

Male  de ti vykrajovaly z vyva lene ho pla tu keramicke  hlí ny va noc ní  stromec ky. S radostí  pak pracovaly na 

dekorova ní  vy robku, pouz ily va noc ní  tiska tka, pr ide laly ozdoby a nesme la chybe t na s pic ku stromec ku va noc ní  

hve zda. Nakonec me ly moz nost pouz í t barevne  engoby a stromec ek si namalovat.  

Pro s kola ky byl pr ipraveny  na roc ne js í  vy robek a pod jejich rukama nakonec vznikly kra sne  dekorace za ve sne ho 

ande la. 

V dí lne  se vystr í daly desí tky de tí , vy robky se povedly a po uschnutí  a na sledne m vypa lení  si je budou moct paní  

uc itelky odne st de tem do jejich s kol a s kolek. 

 

Andělská nadílka na Včeličkách 

Tradiční andělsko-čertovská návštěva na cvičení rodičů s dětmi, Včeličky, letos dorazila o něco dříve. Jelikož děti 

s rodiči chodí cvičit v úterý a právě na úterý letos připadl večer, kdy děti očekávají návštěvu Mikuláše a jeho 

pomocníků ve svých domovech, andílek s čertem si letos trošičku pospíšili a dorazili na cvičení už poslední 

listopadové úterý. Čert nejenže pozorně sledoval, jak děti cvičí, ale ve svém pytli měl připravenou i spoustu odměn, 

které dětem rozdával za podařené cvičení, odříkané básničky nebo účast v soutěži. Na konci hodiny potom děti 

potěšil dárečky i andílek. 

 

  



Číslo XIII  Prosinec 2017 

 

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

3 

Letní tábory 2018 

Příprava letních táborů AZ Centra na léto 2018 je v plném proudu. Již brzy si budete moci vybrat z pestré nabídky 

pobytových i příměstských táborů, kde se na vaše děti budou těšit již dobře známí vedoucí. Motivy táborů se budou 

opět dotýkat nejrůznějších témat od pohádek přes cestování nebo sportování až k poněkud divočejším tématům. 

Chybět by nemělo ani letos velmi úspěšné hudební soustředění. Novinkou jsou jednodenní prázdninové akce, které 

budou probíhat v prvním týdnu prázdnin, který má kvůli dvěma svátkům pouze 3 pracovní dny!  

Kompletní nabídku letních táborů pro léto 2018 přineseme v následujícím čísle. 
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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 

kroužky rybářské a střelecké.

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 pro začátečníky probíhá každý 

čtvrtek vždy od 15.00 do 16.30. Pokročilejší rybáři se 

schází ve čtvrtek od 16.30 do 18.00. 

 

Střelecké kroužky 

Střelecké kroužky AZ Centra již patří mezi tradiční 

kroužky. Pravidelně se jich účastní řada stálých žáků, 

ale neustále přichází i noví zájemci, které láká střelba 

ze vzduchové pušky.  

Zkušenější mladí střelci navštěvují kroužek Střelba – 

soutěžní skupina. Pod vedením Jitky Korberové 

zdokonalují své schopnosti střelby z klasické 

vzduchové pušky Slavie i z plynových vzduchových 

pušek. Pro zpestření kroužku si žáci na trénincích 

mohou čas od času vystřelit i z plynové pistole. 

Účastníci kroužku Střelba – soutěžní skupina se 

pravidelně účastní čtyřkolové Střelecké ligy ve Žďáře 

nad Sázavou a nutno říci, že špatné jméno tam 

AZ Centru rozhodně nedělají, Mimo oficiální Střelecké 

ligy žáci soupeří i při „interní“ soutěži, která probíhá 

přímo na kroužku a vyhlašuje se jednou za 2 měsíce. 

Žáci soutěží o nejlepší skóre při střelbě jak z plynové 

vzduchovky, tak ze vzduchovky Slavie. Kroužek Střelba 

– soutěžní skupina probíhá každou středu od 15.00 do 

16.30. Zápis do kroužku je možný po absolvování 

náboru na začátku školního roku nebo po dohodě 

s vedoucí. 

Začínající střelci navštěvují kroužek Střelba pro 

začátečníky. Pod vedením Martiny Niklové se žáci učí 

zacházet se vzduchovou puškou, správné střelecké 

poloze i správným návykům, jako je soustředění, 

dýchání, spouštění apod. Pro zpestření kroužku si žáci 

na trénincích mohou čas od času vystřelit i z plynové 

pistole. Žáci kroužku Střelba pro začátečníky mají také 

své „interní“ soutěže. Soutěž o nejlepší skóre a také o 

největší pokrok se vyhlašuje jednou za 2 měsíce. 

Pololetně se vyhlašují soutěže o nejlepší skóre na 

terčích s různou tematikou. Žáci soupeří o titul „Lovec 

bizonů“, „Orlí král“ a „Myslivec sezony“. Kroužek 

Střelba pro začátečníky probíhá každé úterý od 14.30 

do 16.00 hod. 
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Seznamte se – Dan Mašek 

V AZ Centru působí již přes sedm let. Začínal s výukou hry na 

akustickou kytaru a po zájmu žáků z letního hudebního soustředění 

tento rok přidal ještě výuku na elektrickou kytaru. Jeho největším 

koníčkem je hudební tvorba s jeho kapelou, kde se snaží zdokonalit 

si své schopnosti ve hře na jiné nástroje, jako jsou například bicí nebo 

basová kytara. Dále sportuje a příležitostně si s přáteli rád zahraje 

kvalitní počítačovou hru. Nejraději má squash a fotbal. A rád si i 

zaběhá. 

Mezi zvířaty má nejraději psy. Jeho oblíbenou barvou je šedá. Nejvíce 

si pochutná na svíčkové a domácím hamburgeru od přítelkyně. 

Jeho oblíbené hudební styly jsou Grunge, Rock a Punk. Nejraději 

poslouchá Nirvanu a Vypsanou fixu. Jeho oblíbení zpěváci jsou Kurt 

Cobain a Karel Kryl. V televizi se rád podívá na Star wars, Hru o trůny 

nebo Vyměřený čas. Jeho oblíbenými herci jsou Tom Hanks nebo 

Ivan Trojan. Mezi literárními díly je jeho nejoblíbenější dílo Vražda 

na golfovém hřišti od Agathy Christie. 

Za nejhezčí místa, které kdy navštívil, považuje Vatikán. Jednou by 

rád navštívil Machu Picchu. 
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