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Událo se v lednu… 

Lyžáky na Doubravance 

Střelecká ligy Vysočiny 

Kroužky pod lupou 

HUDEBNÍ KROUŽKY AZ CENTRA 

CHEERLEADERS 

Jarní prázdniny v AZ Centru 

Seznamte se, Martina Marková 

Nabídka táborů pro léto 2017

 

Přišla zima… 

A byla zima… Přesně jako začínají Karafiátovi Broučci.  Přišla zima, jaká tu dlouho nebyla, a na jakou jsme snad 

všichni toužebně čekali – ladovská zima plná sněhu a radovánek. Po několika letech si děti dosyta užijí bobů, sáněk, 

bruslí a lyží nejen na horách, ale i u nás na Vysočině. Venku můžeme zase vidět sněhuláky a nejrůznější sněhové 

pevnosti, sněhové andělíčky a jiné nejen dětské výtvory, které ke sněhu prostě patří. Na druhou stranu také 

můžeme potkat spoustu lidí, kteří zimu s takovým nadšením nevítají a mají k tomu samozřejmě svoje důvody. 

My v AZ Centru Vám přejeme, abyste si tuto krásnou zimu užívali každým okamžikem, jak dlouho to jen půjde. 

Doufáme, že sněhová nadílka vydrží minimálně do jarních prázdnin, které děti v  únoru čekají, aby si i ty mohly 

náležitě užívat venku a plnými doušky jako doposud. 

Za kolektiv pracovníků AZ Centra, Ing. Martina Marková 
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Událo se v lednu… 

Lyžáky na Doubravance 
Jako každý rok, i letos začala hned zkraje 

ledna dlouhá řada lyžařských 

výcvikových kurzů na naší turistické 

základně Doubravanka ve Zdobnici 

v Orlických horách. V průběhu celé 

lyžařské sezony se zde každý pátek 

střídá jedna základní škola za druhou. 

Doubravanka nezůstává prázdná ani 

během jarních prázdnin. Pravidelně ji 

celou obsadí lyžařský zájezd pořádaný 

AZ Centrem pro rodiny s dětmi, které 

chtějí jarní prázdniny strávit aktivně a 

na sněhu. 

Přímo ve Zdobnici se nachází 3 

sjezdovky, které potřeby malých 

začínajících i zkušenějších lyžařů 

bohatě pokryjí. Pro náročnější lyžaře jsou v okolí do 10-ti km k dispozici větší lyžařská střediska Říčky a Deštné. 

Doubravanka žije nejen v zimních měsících, kdy ji aktivně využívají příznivci zimních sportů. V průběhu celého 

roku se zde koná řada různorodých akcí. Mezi nejvýznamnější patří letní pobytové tábory pořádané AZ Centrem, 

jejichž nabídku najdete na webových stránkách AZ Centra i na konci tohoto vydání. Na Doubravance se pořádají 

také akreditované kurzy instruktorů lyžování a další vzdělávací akce. Letos poprvé zde AZ Centrum uspořádalo 

dvoudenní akreditovaný kurz „Můj kamarád počítač“ pro ředitele Domů dětí a Středisek volného času na Vysočině. 

V neposlední řadě je Doubravanka k dispozici i k pronájmu pro soukromé a jiné účely. Chata i její okolí je ideální 

pro turistiku a cykloturistiku, pořádání rodinných oslav, škol v přírodě a jiných relaxačních pobytů.  

  

Střelecká liga ve Žďáře nad Sázavou 
V sobotu 21. ledna vyrazili chlapci, kteří v AZ Centru navštěvují kroužek Střelba – 

soutěžní skupina vedoucí Jitky Korberové, na druhé kolo Střelecké ligy do Žďáru nad 

Sázavou. I tentokrát se havlíčkobrodským střelcům celkem dařilo. Ze čtrnácti 

účastníků skončili kluci z AZ Centra na 4., 6., 7. 8. 9. a 10. místě. Jako družstvo obsadili 

kluci 3. místo. Všem našim střelcům gratulujeme a budeme jim držet palce 

v následujících kolech Střelecké ligy.  
 

Letní tábory AZ Centra se rychle plní 
V lednu AZ Centrum zveřejnilo nabídku letních 

táborů pro léto 2017. Zájemci si mohou vybírat ze 

čtyř pobytových táborů v Orlických horách, na 

Lipnici i u Telče a devíti příměstských táborů. 

Tábory mají velmi různorodé zaměření od 

pohádkových témat, přes sportovní tábory a 

tábory přírodovědného rázu až po specializované 

příměstské hudební soustředění, které jistě osloví 

hudebně orientované děti. Co však všechny tábory 

spojuje, je zábava, hry a soutěže, objevování 

nových věcí a poznávání nových kamarádů. 

Zájem o tábory je skutečně obrovský. Během 

několika málo prvních dní se některé z táborů 

téměř naplnily. Celkově je na konci ledna 

vyčerpána polovina nabízených míst a přihlášek 

stále přibývá. Děti se mají v létě opravdu na co 

těšit.  
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Na co se můžete těšit v únoru? 

Jarní prázdniny v AZ Centru 

Na jarní prázdniny, které letos na Vysočině 

připadly na 20. – 26. února, připravilo AZ 

Centrum na vybraná dopoledne program, 

který se převážně skládá z oblíbených 

pravidelných volnočasových aktivit. 

Jednotlivé programy budou probíhat 

dopoledne od 8.00 do 12.00. Cena za každý 

program je 50 Kč. Zájemci se nemusí nikde 

nahlašovat. Pouze se ve vybraný den v 8.00 

dostaví do AZ Centra. Zde si je v přízemí 

vyzvedne vedoucí daného programu. 

Na pondělí 20. února je připraven program 

ve 2. patře AZ Centra pod vedením Ivy 

Petrové. Ta si pro děti připravila Jógovinky 

(jógové hrátky včetně meditace) určené i pro 

úplné začátečníky. Děti si s sebou přinesou 

šátek na oči. Dále jsou připraveny tvořivá 

dílnička a malované kvízy. 

Na úterý 21. února je pro děti připraveno 

keramické vyrábění v keramické dílně a 

turnaj v elektronickém bowlingu o ceny 

v počítačové učebně. Děti si s sebou přinesou 

převlečení a přezutí do keramické dílny. 

Úterní program zajišťuje Květa Cempírková. 

Na středu 22. února je připraven střelecký 

program na střelnici AZ Centra pod vedením 

Martiny Markové. Střelecký program je pro 

všechny, kdo rádi střílí ze vzduchové pušky, i 

pro ty, kdo si střelbu chtějí pouze vyzkoušet. 

K dispozici bude pestrá nabídka terčů různé 

obtížnosti, převážně se zvířecí tématikou. 
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Kroužky pod lupou 

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

hudební kroužky Klavír pro radost, Kytara, Flétna a Zpěv a sportovní kroužek Cheerleaders. 

Klavír pro radost 

Kroužek Klavír pro radost nabízí dětem od 12-ti let a 

dospělým nové pojetí výuky hry na klavír nebo 

keyboard zaměřené nejen na moderní hudbu a písně, 

ale i na výuku dle individuálního přání. Během roku se 

žáci navštěvující kroužek Klavír pro radost představí na 

tradičním Vánočním a Jarním koncertu. Hra na klavír 

není v našem kroužku nijak omezena pokročilostí ani 

věkem. Individuální hodiny probíhají pod vedením 

Michaely Vosykové každé čtvrteční a páteční 

odpoledne. 

Flétna 

Děti, které navštěvují kroužek Flétna pro začátečníky, 

se pod vedením Jana Zvolánka naučí základům hry na 

flétnu a hudební nauky. Pro děti s pokročilejšími 

dovednostmi, které se hře na flétnu věnují již několik 

let, je vhodný kroužek Flétna pro pokročilé, kde žáci 

doposud získané dovednosti a znalosti rozšiřují při 

náročnějších skladbách. Na přání rodičů byl v letošním 

školním roce zřízen i kroužek individuální výuky. 

Pokročilí flétnisté prezentují své skladby na tradičních 

společných Vánočních a Jarních koncertech kytary, 

flétny a zpěvu. 

Zpěv 

Kroužek Zpěvu je vhodný pro všechny, kteří se chtějí 

hravou formou naučit zpívat, osvojit si správnou 

techniku zpěvu a tuto techniku dále rozvíjet. Kroužek 

Zpěvu není v AZ Centru nijak věkově omezen. 

Repertoár bude vybírán podle věku, pokročilosti a 

druhu zpěvu (pop, klasika, muzikál, lidové písně). 

Individuální výuka probíhá pod vedením Lucie Veselé 

v pondělí, úterý nebo středu podle domluvy s vedoucí. 

Žáci, kteří navštěvují kroužek Zpěvu, prezentují své 

skladby na tradičních společných Vánočních a Jarních 

koncertech kytary, flétny a zpěvu. 

Kytara 

Kroužek kytary AZ Centra se každým rokem těší čím dál 

větší popularitě. Nově příchozí začátečníci se pod 

vedením Lucie Veselé nebo Daniela Maška učí akordový 

doprovod k písničkám a základní hudební nauku. Mírně 

pokročilí kytaristé si na kroužku rozšíří dovednosti, 

které získali jako začátečníci, a hudební nauku. 

Pokročilí kytaristé se věnují složitějším skladbám 

českých i zahraničních autorů. Žáci kroužku kytary 

všech úrovní prezentují své skladby na tradičních 

společných Vánočních a Jarních koncertech kytary, 

flétny a zpěvu. 

 

 

 

 

Cheerleaders – BLUE ROSES CHEERLEADERS 

Tým Blue Roses Cheerleaders byl založený v září 2015 

jako kroužek Cheerleaders Peewees a Cheerleaders 

Junior. Název Blue Roses vznikl o měsíc později jako 

nejlepší z mnoha nápadů cheerleaders samotných.  

Zakladatelkou a trenérkou Blue Roses Cheerleaders je 

Martina Marková, která během studia nasbírala řadu 

užitečných zkušeností z oblasti cheerleadingu v taneční 

škole A-Styl Liberec.   

V letošním školním roce mají Blue Roses Cheerleaders 

3 kategorie. 

Cheerleaders Blue Roses TEN je tým nejmenších ve 

věku 4-6 let. Holky trénují každý čtvrtek od 16.00 do 

17.30 pod vedením nových trenérek Terezy Škarydové 

a Natálie Dvořákové.  

Cheerleaders Blue Roses Peewees je tým ve věku 7 - 

11 let. Holky trénují každou středu od 14.30 do 16.00. 

Na tréninku vedle taneční choreografie z 

kategorie "Freestyle POM" procvičují správné držení 

těla a strečink. Do tréninků jsou postupně zařazovány i 

základní prvky gymnastiky a prvky sportovního 

cheerleadingu. Příležitostně jsou pro holky pořádány 

tematické tréninky, např. mikulášsko-čertovská hodina 

nebo speciální tréninky a worshopy pro zpestření a 

zlepšení techniky. 

Cheerleaders Blue Roses Junior je tým ve věku 12 - 

15 let. Holky trénují 2 x týdně, ve středu od 16.00 do 

17.00 a ve čtvrtek od 16.30 do 18.00. Blue Roses Junior 

na tréninku nacvičují rovněž taneční choreografii z 

kategorie "Freestyle POM". Vedle choreografie je 

trénink zaměřen také na správné držení těla, 

rovnováhu a strečink, kterým holky zvyšují svůj vlastní 

rozsah, čímž se připravují na složitější gymnastické 

prvky. Součástí tréninků jsou základní prvky 

gymnastiky a sportovního cheerleadingu včetně stuntů 

(zvedaček).  Příležitostně jsou pro holky pořádány 

tematické tréninky, např. mikulášsko-čertovská hodina 

a speciální tréninky a worshopy pro zpestření a 

zlepšení techniky. 
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Seznamte se, Ing. Martina Marková 

Vystudovala Produktový management na Textilní fakultě a souběžně Učitelství 

odborných předmětů na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické 

Technické univerzity v Liberci. V AZ Centru pracuje od září 2015 jako pedagog 

volného času. Vede kroužky cheerleaders a střelby, organizuje letní tábory a stará 

se o propagaci AZ Centra, 

Jejími nejoblíbenějšími zvířaty jsou tygři, zvláště bílí, a delfíni. U svého domu by 

potom ráda měla kočku a psa. Má ráda teplé a pozitivně vyzařující barvy, zvláště 

pak žlutou a růžovou. Její nejoblíbenější květiny jsou orchideje, které chvíli sama 

pěstovala. Má ráda italskou kuchyni od pizzy po těstoviny. 

Poslouchá hudbu různých žánrů, ale nejčastěji je to hudba taneční, která souvisí 

s kroužkem Cheerleaders, který vede. V televizi se ráda podívá na komedii nebo 

psychologický horor. Absolutní top je pro ni seriál Přátelé. Oblíbenými herci jsou 

Jenifer Aniston, Julia Roberts nebo Adam Sendler. Z českých herců je to Ivan 

Trojan. 

Ve volném čase ráda vyrazí na kolečkové brusle v létě a na lyže v zimě, i když pořádně lyžovat se teprve učí. Jejími 

dalšími koníčky jsou squash, turistika a postcrossing. Skutečným relaxem je pro ni skládání puzzle. 

Za nejkrásnější místo, které kdy navštívila, považuje český Harrachov a údolí chorvatské řeky Cetiny. Ráda by 

cestovala za exotikou, jako například Hawai nebo Kanárské ostrovy. 
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