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Léto skončilo a všichni už se jistě náramně těší na své oblíbené volnočasové aktivity a kroužky, které v  AZ Centru 

pravidelně navštěvují. Než se pustíme vesele do práce, pojďme se ohlédnout za uplynulými letními prázdninami. 

Během celých prázdnin bylo v AZ Centru pořádně živo – a nejen v AZ Centru, ale i na naší turistické základně ve 

Zdobnici v Orlických horách i v dalších turistických střediscích. Od začátku až do konce prázdnin probíhaly v AZ 

Centru příměstské letní tábory, někdy i tři najednou. Na pobytové tábory děti vyrazily na Zdobnici, Lipnici a do 

kempu Velkopařezitý. Mažoretky PINK si vyrazily na víkendové soustředění do Zbraslavi. Letos bylo také poprvé 

realizováno příměstské hudební soustředění. A nechyběly ani oblíbené zahraniční rekreace u moře. Celkem se 

letních akcí AZ Centra letos zúčastnilo víc jak 700 klientů. 

Zkrátka, děly se tu věci! V zářijovém čísle se můžete podívat, jak jednotlivé tábory probíhaly, co si děti užily, a kam 

se podívaly. 

 

A od 18. září se na Vás všichni těšíme na našich pravidelných kroužcích. 

 

Za kolektiv pracovníků AZ Centra, Ing. Martina Niklová 
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Léto čar a kouzel 
Letní tábor se uskutečnil od 7. 7. do 14. 7. na Doubravance, základně AZ Centra, ve Zdobnici v Orlických horách pro 

44 dětí. Téma tábora „Léto čar a kouzel“ se prolínalo celým pobytem. Děti soutěžily ve 4 družstvech o co nejvíce 

hvězd na plášti kouzelníka Pokustóna. Během jednoho večera Doubravanku navštívil opravdový kouzelník a 

předvedl dechberoucí kouzelnickou produkci, do které zapojil děti i vedoucí. Děti si z tábora odvezly nejen dobrý 

pocit z vyhraných her, zkušenosti z prvních proher, ale i přátelství kamarádů a příjemně strávený týden prázdnin.  

Záhadný svět Walta Disney 
Další prázdninový turnus na Doubravance proběhl od 14. 7. do 21. 7. a jeho hlavním tématem byly animované 

pohádky a filmy z dílny studia Walta Disney. V prvních dnech děti během her hledaly jméno ztracené Disney 

princezny. V dalších dnech mimo jiné odhalily dobře ukryté padouchy, kteří unesli princeznu Lociku. Následně děti 

soutěžily o mapu, podle které poté mohly ztracenou Lociku najít. Vedle detektivních úkolů směřujících k objevení 

ztracené Lociky si děti užily i řadu dalších atraktivních a zábavných her a soutěží, vyrábění, výlety po okolí, opékání 

špekáčků nebo diskotéku. Na závěr tábora proběhl kromě vyhlášení soutěží a dalších ocenění i druhý ročník 

soutěže Miss Zdobnice. Letos se vedle dívčí kategorie na přání všech zúčastněných vyhlašoval i „Missák“ Zdobnice.  

HOLLYWOOD 
Velke  filmove  dobrodruz ství  se uda lo od 10. 7. do 16. 7. 
na Lipnici nad Sa zavou. De ti se vydaly na 
dobrodruz nou cestu do sve ta filmu a filmovy ch kouzel 
a zahra ly si na zkus ene  filmar e. Jednotlive  filmove  
s ta by si nejprve vyrobily ves kerou filmovou techniku, 
por í dily si tric ka s emble my s ta bu  a pod vedení m 
rez ise ru  se vs ichni  produkc ní , kameramani i herci 
mohli pustit do ta borove ho soute z ení  ve vy robe  a 
nata c ení  filmovy ch klipu  i reklam. Po pokynu „Kamera, 
klapka, jedem“ se rozjela velka  ta borova  televizní  show, 
kterou si nejen de ti, ale i vedoucí  por a dne  uz ili. 
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V hlavě 
Od 6. 8. do 12. 8. se v kempu Velkopařezitý Řásná konal tábor, který byl celý motivován pohádkou „V hlavě“. Děti 

si užily týden plný sportu s Radostí, Depkou a spoustou dalších kamarádů. Děti si vyzkoušely řadu netradičních 

sportů jako třeba kubb, mollky, brannball nebo ringo. Nechyběly ani sporty tradiční jako například přehazovaná 

nebo fotbal. Na děti čekal i celodenní výlet na kolech. A samozřejmostí byl i pořádný táborák. 

Máme rádi zvířátka 
Příměstské tábory v AZ Centru v letošním červenci odstartoval od 10. 7. do 14. 7. příměstský tábor „Máme rádi 

zvířátka“. Pondělí patřilo seznamování všech 34 účastníků a vedoucích a nejrůznějším hrám. V úterý vyrazily děti 

za zvířátky do jihlavské ZOO. Zde je čekala prohlídka s průvodcem. Středeční bohatý program začal v ekocentru 

Chaloupky v Horní Krupé, kde děti v potoce lovily a určovaly různé druhy živočichů. Následovala návštěva u 

soukromého včelaře v Olešné, kde se děti seznámily s chovem včel a výrobou medu. Každý si na závěr stočil med 

do skleničky a vyrobil vlastní svíčku. Ve čtvrtek děti navštívily záchranou stanici v Pavlově, kde si užily prohlídku 

s průvodcem. V pátek děti zakončily tábor šipkovanou a opékáním špekáčků. 

Radost prázdnin 
Ve dnech 17. 7. – 21. 7. se konal příměstský tábor Radost z prázdnin. Díky krásnému počasí, které vydrželo celý 

týden, si děti užily spoustu zábavy. První den vyrazily navštívit Pelestrovský les a cestou zažily spoustu 

dobrodružství, ochutnaly vodu z místní studánky a postavily obydlí pro trpaslíky. Další dny se naučily techniku 

batikování z 60. let, zacvičily si na trampolínkách, užily si legraci na místním koupališti a naučily se jógovou 

abecedu. Děti se také dozvěděly, co je to canisterapie (canisterapie = léčebný kontakt psa a člověka). Týden byl 

zakončený návštěvou zábavního parku Fábula v Kamenici nad Lipou. A krátký vzkaz od vedoucích: „Už teď se 

těšíme, že se za rok zase sejdeme a vydáme se na další týden plný zážitků.“ 

Pekelné prázdniny 
Poslední červencový týden patřil v AZ Centru 

čertovské tématice. V pondělí si děti vedle 

seznamovacích her vyrobily vlastní pekelnická 

trička a odpoledne vyrazily na procházku do 

Vlkovska. V úterý vyrazily táborníci prozkoumat 

zříceninu hradu Orlík u Humpolece. Kromě výstupu 

na vyhlídkovou věž hledaly v tajemných prostorách 

hradu i případné pekelné návštěvníky. Po stopách 

čertů vyrazily děti i ve středu do světelského 

podzemí. Ve Světlé nad Sázavou dále navštívily i 

zámek a zámecký park včetně Čertova mostu. Nejvíc 

se děti těšily na čtvrteční návštěvu Pekla Čertovina. 

Prohlídku s pekelnými průvodci si děti náramně 

užily a kromě suvenýrů si přivezly hromadu 

nezapomenutelných zážitků. V pátek dopoledne si 

děti vyrobily čertovské masky. Páteční odpoledne potom patřilo závěrečnému pekelnému reji a rozdávaní odměn. 
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Hurá na Olymp 
V polovině prázdnin se pořádal tábor HURÁ na Olymp. Celý týden se nesl v duchu starořeckých bájí a pověstí. Děti 

se seznámily s řeckými bohy a plnily úkoly stejně, jako to bylo v bájích. Jako první byl Diův den, při kterém se děti 

naučily střílet z kuše. Poseidonův den přinesl mnoho vodních zážitků v podobě vodní bitvy a koupání na koupališti. 

Nejvíce si děti užily den Hefaistův (bůh ohně a kovářství, ochránce řemeslníků), kdy se vydaly navštívit kovářství 

a zámečnictví Jaroslava Dymáka. Pan Dymák přivítal táborníky u sebe doma v Libici nad Doubravou, kde má svojí 

dílnu. Díky jeho skvělé ukázce řemesla se děti mohly naučit, jak se v dřívější době kovaly hřebíky, podkovy pro 

koně a mnoho dalšího. Pro štěstí si každý návštěvník odvezl domů jeden hřebík. Poslední den se děti seznámily 

s bohyní Země  Gaia. Společný týden byl zakončený v areálu Hubertka.  

Pojďme objevovat živly 
Od 7. 8. do 11. 8. se celkem 40 dětí zúčastnilo 

příměstského tábora, který byl zaměřený na 

objevování přírodních živlů, kterými jsou OHEŇ, 

VODA, VZDUCH a ZEMĚ. Každý den děti objevovaly 

jeden živel a prováděly spoustu pokusů. Během 

tábora děti navštívily i údolí Doubravy, kde se jim moc 

líbilo. V pátek se celý tábor vydal na návštěvu 

k havlíčkobrodským hasičům, kteří si pro děti 

připravili netradiční program. Děti se svezly na 

nafukovacích člunech, mohly si vyzkoušet posilovnu a 

viděly záchranu lidí ve skalách. I tento příměstský 

tábor se všem dětem náramně líbil. 

Madagaskar 
Od 14. 8. do 18. 8. probíhal v AZ Centru příměstský tábor uspořádaný na motivy oblíbeného animovaného filmu 

Madagaskar. Děti si zatrsaly s králem Jelimánem, objevily tajuplná místa ostrova a spolu s partou tučňáků vyřešily 

i několik hádanek. Součástí programu bylo i přespání v AZ Centru. Děti si tak z Madagaskaru odnesly plno 

nezapomenutelných zážitků. 

Letní dovádění 
Koncem srpna proběhl příměstský tábor Letní dovádění, který táborníci odstartovali v pondělí výletem na 

Pelestrov. Cestou děti postavily několik příbytků pro pelestrovské trpaslíky u studánky, poobědvaly v restauraci 

a cestou zpátky ještě ochutnaly, jestli mají v Perknově kvalitní zmrzlinu. Druhý den děti kromě mnoha her 

absolvovaly kurz malování na obličej a odnesly si na těch svých pěkné tygříky. Středa byla opět výletní. Vlakem se 

výletníci dopravili do Přibyslavi, kde navštívili Hasičské muzeum. Paní průvodkyně všechno krásně odvyprávěla a 

nechala všechny, i vedoucí, vyzkoušet obsluhu sirén, za což byli lidé v širokém okolí našim táborníkům určitě velice 

vděční. Po obědě a několika týmových hrách výletníci z AZ Centra samozřejmě otestovali i místní zdroje zmrzliny 

a vydali se domů. Ve čtvrtek po ránu děti chvilku odpočívaly při kreslení v AZ centru a před obědem vyrazily na 

ukázku kickboxu. Po ukázce dostali všichni možnost si to také zkusit a figurant dostal pěkně na frak. Odpoledne 
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děti strávily na koupališti. Dokonce začalo i svítit sluníčko, takže počasí našemu příměstskému táboru přálo, i když 

televizní rosničky ne. Poslední den byl ve znamení pohybu. Skákání na trampolínkách a potom jóga pro děti hezky 

uzavřela týden. Po obědě už zbývalo jen vyhlásit výsledky her a předat dobroty a diplomy ať je na co vzpomínat. 

Tábor si nejen děti, ale i vedoucí hezky užili a všichni doufají, že se za rok zase znovu sejdou. 

Se zvířátky do pohádky 
Ke konci pra zdnin od 21. 8. do 25. 8. si de ti uz ily 
poha dkove  putova ní  a hraní  se zví r a tky. V ponde lí  v 
pr í rodní m parku Vlkovsko soute z ily na stezce plne  
pozna va ní  z ivoc ichu  a rostlin, v Kamenici nad Lipou v 
za bavní m rodinne m parku Fa bula si de ti v u tery  
mohly v poha dkovy ch kosty mech projí t pr í rodní  
bludis te , kra lovství  hlavolamu , Fa bulu v zve r inec, 
venkovní  de tske  hr is te  i poha dkove  sklepení . Na 
str edu, stejne  jako v ponde lí , se de ti te s ily a uz ily si 
ca ka ní  a plava ní  v kryte m baze nu v Havlí c kove  Brode . 
Ve c tvrtek po ceste  vlakem do Hamru  u Z ďa ru nad 
Sa zavou si de ti pros ly pr í rodní  okruh po socha ch M. 
Ols iaka. Nakonec v pa tek v ZOO Jihlava se de ti mimo 
jine  dozve de ly spoustu zají mavostí  z kra lovství  
surikat, vide ly 3 z irafí  kluky a taky tygr í  slec nu, ktera  
v souc asne  dobe  c eka  na sve ho z enicha. 
 
 

Příměstské hudební soustředění 
V termínu od 21. 8. do 25. 8. se uskutečnilo první 

příměstské hudební soustředění, kterého se 

zúčastnilo 20 dětí ve věku od 8 do 13 let. Tým 

vedoucích Lucie Veselá, Daniel Mašek a Anna 

Pejcharová připravil pro účastníky velmi 

rozmanitý a zábavný program. Děti si vyzkoušely 

hru na 8 hudebních nástrojů - bicí, elektrická 

kytara, harmonika, klávesy... Týden zakončily 

minikoncertem vlastních kapel. V programu 

nechyběl ani celodenní výlet do Šiklova mlýna, 

sportovní a bojové hry, hudební stezka lesem, 

noční hra s přespáním a soutěže o různé hudební 

nástroje. První ročník soustředění se opravdu 

vydařil a všichni už se těší na další. 
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Soustředění mažoretek 
Od 28. 7. do 30. 7. proběhlo ve Zbraslavicích u Kutné Hory soustředění mažoretek PINK. Mažoretky vyrazily na 

soustředění vlakem a kvůli výluce si vyzkoušely i hromadný přesun autobusem. Hlavní vedoucí dělali doprovod 

dva rodiče z PINK a MINIPINK. Jelikož soustředění uspořádaly PINK letos poprvé, program plánovaly za chodu. 

Sobota patřila tréninku v pronajaté tělocvičně. Na trénincích se spolupodílela Katka Tvrdíková z Chotěboře, která 

se u mažoretek těšila velké oblibě. 

Zahraniční rekreace v Pule 
První ze zahraničních zájezdů pořádaný AZ Centrem se uskutečnil od 23. 6. do 2. 7. do Chorvatska na Istrii k městu 

Pula. Pobytu se zúčastnilo 46 klientů. Po celou dobu zájezdu bylo pěkné počasí a tak si na své přišli nejenom ti, 

kteří celý pobyt trávili u moře na plážích, ale i ti, kdo s sebou měli kola a svoji dovolenou si zpestřili výlety do 

blízkého i vzdáleného okolí. 

Zahraniční rekreace na francouzské riviéře 
Do Francie, na francouzskou riviéru vyrazil turnus s 50 klienty od 25. 8. do 3. 9. Kemp Azur Rivage se nachází 

takřka u pláže pod starobylým železničním viaduktem, chráněn červenými skálami. I na tento zájezd si většina 

klientů vzala kola a tak během dnů, kdy nebyly pořádány zájezdy autobusem do kaňonu Verdon, do historického 

města Fréjus a nebo do St. Tropez a Port Grimaud, mohli projíždět okolí na kolech. Podívali jsme se také do Antibes 

a Nice, někteří i do Grasse. 
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