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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

ÚVOD

Historie DDM Kamarád

1976 –  1989   Okresní dům pionýrů a mládeže

1989 –  1994   Dům dětí a mládeže

od roku 1994  Dům dětí a mládeže Kamarád

od roku  2002  Dům dětí a mládeže Kamarád – příspěvková organizace
  - odloučené pracoviště Zruč-Senec

od roku 2004   Dům dětí a mládeže Kamarád – příspěvková organizace
  - odloučené pracoviště Zruč-Senec
  - odloučené pracoviště Horní Bříza
  - odloučené pracoviště Třemošná Chanos
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Úplný název zařízení:

Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná,okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Adresa:

Tyršova 916, 330 11 Třemošná

Telefon: 37 79 53 651    Fax: 37 79 53 651

E-mail: Tremosnadd@volny.cz

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 60610654     IZO: 115 600 400

Ředitel zařízení: Ilona Křížková
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

Odloučená pracoviště:

1. 330 08 Zruč-Senec, Školní 197
2. 330 11 Třemošná, U Stadionu 964
3. 330 12 Horní Bříza, Třída 1.máje 497

Turistické základny:

Letní táborová základna Klenovice   

Doplňková činnost:

- realitní činnost
- správa a údržba nemovitostí
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek  a obdobných akcí

Zaměření zařízení:

- keramika
- moderní tanec                           
- loutkové divadlo
- práce s talenty

Název a adresa zřizovatele:

Město Třemošná, Sídliště 992, 330 11, obec, IČO 258 415

Poslední zařazení do sítě škol: 1.9. 2004
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

Školní  rok 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

Počet 
zájm.útvarů 14 34 26 28 33 40 34 35 40 43 49

Počet členů 161 420 320 348 444 450 414 427 422 501 584

Počet akcí 102 146 79 54 89 103 77 84 95 83 95

Počet účastníků 5500 6279 4681 2590 6679 5056 4129 4732 5685 5061 6020

Počet táborů/ 
účastníků - 2/134 4/140 - 3/90 3/120 3/119 6/148 4/104 2/68 3/71

Počet ped./ 
neped. 
pracovníků

2/1 1/1 1/1 2/1 3/1 3/1 3/1 2/2 2/2 3/3 4/3

Statistická tabulka za posledních 11 let
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

2.  ÚDAJE O ČLENECH 
ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

počet 
ZÚ

počet členů 
ZÚ

celkem

z toho

členů do 
6 let

 
6-15 let 16-18 let rodičů 

a dětí
dospělí

   
 49

      
  584

        
66

   
 325

   
 48

       
 28

     
146

 

Z toho ZÚ Počet členů

Třemošná 31 375

Zruč-Senec 12 135

Horní Bříza 5 cca 50 
odloučené pracoviště 
bude naplno pracovat 
od 1.10. 2004

Česká Bříza 1
 
24  
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
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3.  ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

pracovníci
celkem*

z toho

kvalifikovanost
pedagogů  v %

průměrný 
věk

ped.prac.pedagogických
interních*

pedagogických
externích*

ostatních* dobrovolných

     
40

    
4/2,939     34/dle dohod

   
2/1,576

       
-

        
25%

  
35

*fyzický počet/přepočtený počet na úvazky (2 čísla v kolonce)
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

Číslo        Zájmový kroužek           Externí pracovník Pracoviště

  1.  Keramický I.                      Ivana Valdhansová, Denisa Křížková Třemošná

  2.  Keramický II. Ivana Valdhansová Třemošná

  3.  Keramický III. Ivana Valdhansová, Třemošná

  4.  Keramický IV. Ivana Valdhansová, Kateřina Dubská Třemošná

  5.  Keramický V. Ivana Valdhansová, Třemošná

  6. Keramický dospělí Jitka Vejvodová Třemošná

  7.  Poupata Ilona Křížková, Martina Vlková, Roman Pavlíček
Třemošná,
Plzeň

  8.  Kytarový Lucie Školová Třemošná

  9.  Rybářský Václav Kozlík Třemošná

10. Taneční - ŠKRTtinky Martin Kronďák Třemošná

11. Taneční - junioři Veronika Zusková,Sandra Křížková Třemošná

12. Taneční ŠKRTT Veronika Zusková,Sandra Křížková Třemošná

13. Loutkářský soubor Radek Koňařík Třemošná

14. Roztleskávačky Lenka Bittnerová Třemošná

15. Karate - začátečníci Narama – Martin Stach Třemošná

16. Karate - pokročilí Narama – Martin Stach Třemošmá

17. Stolní tenis - začátečníci Martina Vlková Třemošná

18. Stolní tenis - pokročilí Oldřich Jícha Třemošná

19. Stolní tenis - dospělí MěÚ Třemošná Třemošná

20. Výtvarný I. Jana Potužáková,Renata Hlávková Třemošná

21. Výtvarný II. Petra Pešková,Petra Řežábková Třemošná

22. Umělecký Jitka Vejvodová,Kateřina Dubská Třemešná

23. Junior aerobic I. Michaela Vejvodová Třemošná

24. Junior aerobic II. Lenka Bittnerová Třemošná

25. Logopedie Mgr. Ivana Radová Třemošná

Vedoucí zájmových útvarů - pravidelná činnost
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
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26. Modelářský Miroslav Krochmal Třemošná

27. Bambino klub
Kateřina Dubská,Jitka Vejvodová,Martina 
Vlková,Jitka Ondrušová

Třemošná

28. Baby klub Jitka Ondrušová,Martina Vlková Třemošná

29. Aerobic I. Gabriela Šístková Třemošná

30. Aerobic II. Eva Fenclová Třemošná

31.Břišní tance Jitka Hlaváčová Třemošná

32. Keramický I. Ivana Egermajerová, Vladimíra Poppová Zruč-Senec

33. Keramický II. Ivana Egermajerová, Vladimíra Poppová Zruč-Senec

34. Keramický III. Martina Faulhamerová, Jaroslav Havránek Zruč-Senec

35. Keramický IV. Martina Faulhamerová, Jaroslav Havránek Zruč-Senec

36. Výtvarný Vendula Slámová Zruč-Senec

37. Dívčí klub Václava Rottová Zruč-Senec

38. Rybářský Ladislav Brašna Zruč-Senec

39. ANP (pro dysl.a dysgr.) Mgr. Markéta Kubíková Zruč-Senec

40. Logopedie Mgr. Marie Mattasová Zruč-Senec

41. Cvičení z ČJ Mgr. Radka Černá Zruč-Senec

42. Příprava k přijím.zkouš. Mgr. Marie Mattasová Zruč-Senec

43. Biatlon Lucie Fabišíková Zruč-Senec

44. Aerobic I. Veronika Zusková Česká Bříza

45. Aerobic II. Veronika Zusková Česká Bříza

46. Cvičení pro děti Iveta Vodicová, Lenka Šimůnková Horní Bříza

47. Aerobic Iveta Vodicová Horní Bříza

48. Bodyforming Iveta Vodicová Horní Bříza

49. Aerobic „Jak na to“ Iveta Vodicová Horní Bříza
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

4.  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ

počet navštívených akcí
       

2

počet účastníků
       

4

Téma akce vzdělávací instituce  čas. rozvrh 
 
účastníci

1. Z – školení 
zákl.uživatelských 
ICT znalostí a 
dovedností 

Gymnázium Plasy 
ředitelka DDM,
ped. volného času
účetní

2. Keramický kurz ZUŠ Zbiroh 30 hod ved. keram. kroužku  

3. Studium - 
obor školský 
management 

PedF  UK Praha celoročně ředitelka DDM
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za školní rok 2003 - 2004

5. SOUTĚŽE, VÝSLEDKY
 

Soutěže vyhlášené MŠMT, PK, vlastní

počet soutěží
     
15

počet účastníků
    
534

Taneční pohárová soutěž v Horní Bříze  1. místo Barbora Piklová  ŠKRTT Třemošná
      2. místo Kateřina Ulčová  ŠKRTT Třemošná  
      3. místo Barbora Laudonová ŠKRTT Třemošná 

Základní kolo soutěže Dívka roku 2003 v Plzni 1. místo Jitka Moulisová Rokycany
                                                                        2. místo Nikol Valešová Plzeň
                                                       3. místo Anna Grygarová Plzeň

Regionální kolo Dívka roku 2003 v Žatci   2. místo Jitka Moulisová
                                                          4. místo Nikol Valešová
                                                        16. místo Anna Grygarová

Republikové kolo Dívka roku 2003 v Ostravě 6. místo Jitka Moulisová

Turnaj mladších žáků v kopané v Nové Roli 4. místo DDM Třemošná

Regionální taneční soutěž formací v Plzni 1. místo ŠKRTT Třemošná

Mistrovství Čech tanečních formací v Chomutově  4. místo ŠKRTT Třemošná

Taneční pohárová soutěž formací v Horní Bříze 2. místo ŠKRTT Třemošná
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za školní rok 2003 - 2004

Velikonoční turnaj ve stolním tenise pro dospělé

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé

Vánoce očima dětí – vánoční výstava ve výstavní síni v Třemošné

Účast našich výtvarníků na různých výtvarných soutěžích

Účast našich keramiků na výstavách - vánočních a velikonočních

Sportovní soutěže biatlonu
– oblastní přebor v Kadani – 8., 12., 13. místo
– oblastní přebor v Jáchymově – 4., 9., 10., 11.,místo
– oblastní přebor V Železné Rudě – 2., 3., 7.,9. místo
– oblastní přebor Zruč-Senec – 2., 4., 6., 7., 11. místo
– oblastní přebor v Chlumčanech – 2x 2., 4., 6., 9. místo
– závod Českého poháru v Jílovém u Děčína – 3., 7., 9., 10., 11., 15., 

19., 23., 32. místo
– II. Závod českého poháru v Břidličné – 16., 27. místo
– Oblastní závod v Liticích – 2., 5. místo

Mezi velkou a významnou akcí, která stojí za zmínku patří již tradiční soutěž „Dívka roku“, 
která se letos uskutečnila poprvé v Plzni, a to pod záštitou pana primátora města Plzně 
a za jeho účasti v porotě. Primátor Jiří Šneberger jako předseda poroty hodnotil úroveň této 
soutěže velmi kladně a přislíbil další pomoc a spolupráci v následujících letech. Jako dalším 
spolupořadatelem se stal Městský obvod Plzeň 2 Slovany, který zapůjčil útulné prostory KD 
v Šeříkově ulici, dále módní salón „Marilyn“, který zapůjčil soutěžícím překrásné šaty. Na vrchol 
noblesy vše vyzdvihl moderátor Jan Čenský a další význační hosté jako např. Bohuš Matuš, Ma-
rek Černoch a další. Touto soutěží získal náš DDM velkou prestiž v celém západočeském kraji 
a dostala se do povědomí lidí nejen v Plzni, ale také v širokém okolí např. v Klatovech. Finanč-
ní prostředky, které se pohybují u této soutěže kolem 100 000,-Kč, jsme získali pouze cestou 
sponzorství a díky dobré dlouholeté spolupráci s mnoha organizacemi.
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6.  TÁBORY

celkem

táborů letních táborů zimních ostatní (např. jarní)

příměst-
ské

ostatní příměstské ostatní příměstské ostatní

Počet táborů
  

3/ 6 1 2/5

Počet 
účastníků

71/138
      
14 57/124

Letní činnost

1. 30.6. – 4.7. 2004 letní rybářské soustředění v Úněšově

2.  4.7. – 17.7. 2004 letní stanový tábor Klenovice –  další pronájmy třech běhů v době  
                                                                                     od 17. do 6.8. 2004

3. 23. – 26.8. 2004 keramický příměstský tábor v DDM Třemošná 

Letní prázdninová činnost

Letos Dům dětí uspořádal celkem 3 letní nabídky, které celkem navštívilo 71 účastníků. 
Dalších 67 potencionálních účastníků se vystřídalo na naší táborové základně, kterou jsme 
pronajali dalším organizacím.

První se uskutečnilo letní rybářské soustředění v Úněšově, kde si děti především procvičo-
valy rybářskou techniku a vychutnaly si dosyta své záliby – rybaření. Mimo jiné byly pro děti 
připraveny soutěže, táboráky a výlety do okolí. Na příští rok je opět pro mladé rybáře připraven 
velký letní tábor.
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Pokračujeme dalším již tradičním táborem, a to v Klenovicích na naší táborové základně 
o kterou se pečlivě staráme. Letošní celotáborová hra „Cesta kolem světa“ měla za úkol děti 
seznámit s různými státy naší zeměkoule jako např: Slovensko, Rusko, Japonsko, Aljaška, Ka-
nada, Brazílie, Egypt, Španělsko, Itálie, Francie, Skotsko a samozřejmě Čechy. Jednotlivé dny 
probíhaly v různých státech a děti tak měly možnost poznat nejen zvyky a zvláštnosti těchto 
zemí, ale také samy prokázaly, že zeměpis je oblíbený předmět ve škole, jelikož nás neustále 
překvapovaly svými znalostmi. Povídali jsme si nejen o jejich poloze, městech, řekách a poho-
řích, ale také jsme zabrousili do oblasti sportu, hudby nebo také show byznysu. Navštívili jsme 
například Rio de Janero, kde proběhl velký karneval v maskách, fotbalový turnaj se odehrával 
samozřejmě v Brazílii, na Aljašce jsme vyráběli příbytky proti mrazu apod. Pro děti byla připra-
vena velká soutěž „Klenovice hledají Super Star“ nebo „Miss Klenovice“. Přes nepřízeň počasí 
byl tábor krásným začátkem letních prázdnin, které pokračovaly na této základně dál. Po skon-
čení našeho prvního běhu se zde vystřídaly 3 další běhy dětí a dospělých především z Plzně. 
Ukončení a bourání celé základny proběhlo 15. srpna. Poděkování patří všem nadšencům, 
kteří strávili spoustu času a dřiny, jak se stavbou nebo bouráním, tak především v práci s dětmi, 
a to často o své dovolené.

Na závěr prázdnin jsme pro děti připravili již tradiční keramické sympozium, tentokráte 
jako příměstský týdenní tábor od 23.8. do 27.8. 2004. Tento „příměsťák“ je určen pro rodiče, 
kteří již vyčerpali dovolenou a nemají kam umístit své děti v posledních dnech prázdnin.
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7.  VÍKENDOVÉ A PŘÍLEŽITOSTNÉ 
AKCE, SPONTÁNNÍ AKTIVITY

počet akcí
     
95

počet účastníků
 

6 020

Akce tradiční – cyklické:

- Loutková představení
- Mikulášská nadílka
- Vánoční výstava
- Maškarní karneval
- Oslavy ke Dni dětí
- Taneční vystoupení
- Hrajeme na přání – pořad pro důchodce
- Sportovní soutěže a turnaje
- Metodická činnost pro MŠ a ZŠ
- Prázdninové zájezdy
- Výtvarné soutěže
- Porady, školení, kurzy
- Víkendová cvičení

Akce jednorázové:

- prodejní akce
- oslavy 25. výročí založení DDM
- vánoční nadílka
- taneční soustředění

- 16 - 



Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

8. ÚČELOVÉ DOTACE
 

(název vyhlášeného programu, druh dotace - např. neinvestiční, výše přidělené dotace, cíl 
projektu, hodnocení)

a) MŠMT

b) Plzeňského kraje 

 Odbor kultury,památkové péče a cestovního ruchu – dotace 15.000,- Kč – projekt 
„Seznámení dětí s českou klasickou loutkovou pohádkou“ – viz příloha

c) Jiné

Projekt „Středisko volného času Chanos“ – viz příloha
Projekt „Dívka roku“ – 3 000,- Kč Mě obvod Plzeň Slovany – viz příloha

Celkové zhodnocení

V letošním školním roce jsme podali celkem  8 projektů. Z toho jsme obdrželi u dvou projektů 
finanční dotaci v celkové hodnotě 18 000,- Kč z požadovaných cca 270 000 ,- Kč. Jsme veli-
ce zklamáni s nepochopením a především s nezájmem o některé projekty. Přestože všechny 
naše projekty obsahovaly veškeré náležitosti a byly hodnoceny KÚ Plzeňského kraje za velmi 
pěkně zpracované, nechápeme, proč požadované dotace nebyly schváleny. Důvod – Domy 
dětí a mládeže nejsou neziskové - dotace proto nedostanou. Musíme se hluboce zamyslet, jak 
vymýšlet jiné cesty, velmi často nesmyslné, abychom tyto finance obdrželi. 
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Seznam podaných projektů výše požadované dotace výše přidělené dotace  

   
1. KÚ Plzeňského kraje      40 000,- Kč                     0 
- Kluby otevřených dveří 
pro neorganizované děti
- projekt „ Dítě a loutka“                                          

2. KÚ Plzeňského kraje     40 000,- Kč                    15 000,- Kč
– podpora aktivit kultury 
a cestovního ruchu
- projekt „ Seznámení dětí 
s klasickou českou loutkovou 
pohádkou“
                                                                                 
3.  KÚ Plzeňského kraje      30 000,- Kč                             0
– podpora min. prevent. 
programů na školách a škol. 
zařízeních -  projekt – „Den dětí“    
                                       
1. Magistrát města Plzně     45 000,- Kč                            0
– odbor školství – nadační fond 
pro podporu vzděl.programů 
a mimoškol. aktivit dětí a mládeže 
- projekt soutěž „Dívka roku“    
                              
2. Komise protidrogové prevence   50 000,- Kč                           0
kriminality Rady města Plzně 
– oblast prevence kriminality
- projekt „Středisko volného 
času Chanos“    
            
3. Komise Rady města Plzně    45 000,- Kč                        0
pro prezentaci města
- projekt soutěže „Dívka roku“ 
                               
4. Nadační fond pro kulturní    45 000,- Kč                                0
aktivity občanů města Plzně 
– odbor kultury MMP 
- projekt soutěže „Dívka roku“        
                      
5. Městský obvod Plzeň 2 Slovany    45 000,- Kč                             3 000,-Kč
– žádost o poskytnutí fin. daru 
pro oblast kultury a propagace města
- projekt soutěže „Dívka roku“                             
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9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
A PROGRAMY 

(aktivity, hodnocení)

V této oblasti žádné aktivity nemáme.
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10. PREVENCE SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

(aktivity, hodnocení)

Program protidrogové prevence zpracovala zástupkyně Jitka Vejvodová, která se zabývá 
touto problematikou.. V duchu protidrogové prevence se uskutečňuje v průběhu roku mnoho 
akcí např: zmíněná soutěž „Dívka roku“ nebo především sportovní soutěže a turnaje.

Ve spolupráci s Policií jsme uskutečnili letos ukázku výcviku psů, kteří vyhledávají drogy.

V této oblasti přispívá také velmi dobrá spolupráce s ostatními školskými zařízeními, s na-
ším zřizovatelem, s městem Horní Bříza a s obcí Zruč-Senec. Jako členka komise pro sociálně 
právní ochranu dětí se s touto problematikou velmi často setkávám a společně jí řešíme.

11. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH 
INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI

(termín inspekce, číslo zprávy, závěry ČŠI)

- v letošním školním roce inspekce provedená ČŠI na našem zařízení nebyla

- 20 - 
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12. ZÁKON Č. 106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

(počet podaných žádostí o informace)

Informační tabule vedení DDM je umístěna na chodbě proti ředitelně, kde je vyvěšena veš-
kerá potřebná dokumentace.

Další informace  jsou na požádání k dispozici v kanceláři DDM. V letošním školním roce 
nebyla podána žádná žádost o informaci.

13. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

počet stížností 
celkem

z toho

oprávněných částečně oprávněných neoprávněných

             
 1

       
1
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
ŠKOLY ZA ROK 2003

1. Údaje o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2003        
( fyzický stav/ přepočtený stav )    

Pedagogů Ostatní

Počet zaměstnanců 4/2,939 2/1,576

Dosažený průměrný 
měsíční plat 12 145,00 7 918,00

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)

a) Příjmy (kalendářní rok 2003)

Hlavní 
činnost

Doplňková 
činnost CELKEM

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu      1528 ---       1528

dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele 0 --- 0

dotace na provozní výdaje        409 0        409

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele 0      32,578     32,578

poplatky od rodičů – školné     362,595 0    362,595

příjmy z doplňkové  činnosti 0       57,144      57,144

ostatní příjmy *
• z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT 

dle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon
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Výroční zpráva DDM Kamarád Třemošná 
za školní rok 2003 - 2004

b) Výdaje (kalendářní rok 2003)

Hlavní 
činnost 
- dotace 

ze státních 
prostředků

Hlavní 
činnost 
- ostatní 
zdroje

Doplňková 
činnost CELKEM

Investiční

Neinvestiční 1528 615,465 153,929 2297,394

z toho: --- --- --- ---

- přímé náklady 1528 0 0 1528

    na platy pracovníků 1096 0 0 1096

    ostatní osobní náklady 16 0 0 16

    zákonné odvody + FKSP 383 0 0 383

    náklady na DVPP 7 0 0 7

    náklady na učební pomůcky 0 0 0 0

    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, 
OOPP) 26 0 0 26

    ostatní náklady 0 0 0 0

 - provozní náklady 0 615,465 153,929  769,394

    energie 0 109,649 1,256  110,905

    opravy a údržba nemovitého majetku 0 59,135 0 59,135

    nájemné 0 12,800 0 12,800

    odpisy majetku 0 0 0 0
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c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2003)

Limit Skutečnost Rozdíl

Přepočtený počet zaměstnanců 4,515

Mzdové prostředky na platy 1495 1495 0

Mzdové prostředky – OPPP 26 26 0

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 7 7 0

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč),  
v rámci jakého programu (viz. Pokyn ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT 
č. 8/2001)

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků Kč 

Vedoucích pracovníků

V oblasti cizích jazyků

V oblasti SIPVZ 4 7000,-

K prohloubení odbornosti

Odborná literatura pro učitele

CELKEM
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla orga-
nizace zřízena, v roce 2003 – celkové zhodnocení činnosti 
organizace v roce 2003, zhodnocení dosažených výsledků 
(úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy).

Školní rok 2003/2004 byl velmi náročný,ale také velmi plodný. Cíle, které jsme si stanovili 
na začátku školního roku, jsme téměř splnili. Ten nejdůležitější - otevření odloučeného 
pracoviště v Horní Bříze - se úspěšně podařil. Po nekonečných a složitých jednáních, 
po velkém boji o finanční prostředky, s navýšením úvazků a v neposlední řadě konkurenčním 
bojem můžeme slavnostně zahájit činnost v nových prostorách odloučeného pracoviště. 
Velké poděkování patří především panu starostovi Horní Břízy Ing. Karlu Hinzovi, který nám 
velmi pomohl. Nové odloučené pracoviště bude slavnostně otevřeno 1.10.2004. Těšíme 
se především na nové návštěvníky a příznivce, jak z řad dětí a mládeže, tak i dospělých. Rádi 
přivítáme spolupráci s dalšími školskými zařízeními, sponzory a především bude pokračovat 
naše spolupráce s městem, která i nadále bude naší prioritou.

Dalším velkým cílem je již řadu let boj o větší prostory v Třemošné.  Vypracovaným projektem, 
který byl před rokem předložen Radě města, se tito představitelé  začali konečně zabývat. 
Dům dětí a mládeže dostal další prostory bývalé ZŠ Chanos a připravuje se na realizaci 
svého projektu „Středisko volného času Chanos“ – viz příloha. Tyto prostory jsou potřebné 
především pro stávající pestrou činnost DDM, ale především budou sloužit všem ostatním 
zájemcům o další volnočasové aktivity DDM. O spolupráci projevil zájem také hokejový klub 
„Aréna“ v Třemošné a sportovní fotbalová škola v Plzni. Další komerční činnosti nám pomohou 
při financování nákladů těchto prostor. Velmi se těšíme na další potencionální zájemce a nové 
spolupracovníky.

Z tohoto hodnocení je zřejmé, že naše zařízení nemá problémy s ubývajícími dětmi, jak je 
tomu v jiných školských zařízeních. Právě naopak – děti i další zájemci stále přibývají, narůstá 
také činnost a především spoustu práce. Tato práce mnoha obětavých lidí, sponzorů a příznivců 
je nedílnou součástí úspěšné činnosti DDM a jeho rozšíření.

Na závěr bych chtěla připojit poděkování našemu zřizovateli – městu Třemošná a jejich 
představitelům za vstřícnost a spolupráci. 

Datum:                                                                   Podpis ředitele školy:         
              

                                                                        

Razítko organizace
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PŘÍLOHY

Fotbalový turnaj - Canon Cup v Karlových Varech

Biatlonový kroužek ve Zruči
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Letní tábor - Klenovice
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Bambino klub
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Oslavy Dne dětí
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Dívka roku 2004
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Pobočka Horní Bříza
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Oslavy 25. založení DDM v Třemošné
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Projekt CHANOS - Středisko volného času

Úvod – popis projektu - využití
Cíle
Rozsah
Finanční rozpočet, spolufinancování
Nutné úpravy a rekonstrukce

Popis současného stavu a projektu

Z důvodu současných malých a nevyhovujících prostor Domu dětí a mládeže Kamarád ve Tře-
mošné nás přimělo se zajímat o větší prostory, které by sloužily především dětem a mládeži a také 
ostatním zájemcům. Opuštění budovy „Chanos“v červnu 2003 nynější Základní školy jsme využili 
k našemu záměru, jak tyto prostory vhodně využít. Jedná se o nabídku volnočasových aktivit viz: 
přiložený plánek.A to např: pro využití dalších akcí jako např. besedy, školení, rekvalifikační kurzy,-
výchovné koncerty pro ZŠ, koncerty ZUŠ atd, dále pro výtvarně nadané děti chceme vytvořit vhodné 
podmínky k rozvíjení jejich talentu, a to zřízením výtvarného ateliéru s dalším využitím jako jsou 
dopolední nabídka pro MŠ a ZŠ v rámci výtvarné výchovy,praktické kurzy pro učitele,vychovatele a 
další zájemce v oblasti výtvarné a estetické výchovy.

Dále bychom chtěli uspokojit hlavně modeláře, kteří v současné době mají velmi omezený prostor 
pro svoji činnost- jedná se především o letecké a lodní modelářství, ale i další využití dle zájmu dětí. 
Také plánek obsahuje např: dětský koutek, který by měl sloužit především pro maminky na mateř-
ské dovolené, které dochází v současné době na „Bambino klub“ do maličkých prostor současného 
DDM. Dále bychom koutek využily na hlídání dětí v dopoledních i odpoledních hodinách, kdy si 
maminky mohou vyřídit svou administrativu a nebo si zacvičit v dalších prostorách víceúčelové haly 
Chanosu.

Tato hala by nabídla veškeré sportovní aktivity: aerobic,kalanetiku pro ženy,profesionální baletní 
školu, gymnastiku pro děti a mládež, jógu, taneční aktivity a karate. Tato činnost by se tak rozdělila 
s prostorami malého sálku v DDM, který nestačí uspokojit všechny současné zájemce pro svojí ma-
lou kapacitou. V neposlední řadě jsme připravení z nabídkou sportovního zázemí především pro děti, 
které se budou věnovat v Třemošné hokejové či krasobruslařské škole, a to zřízením např: spiningu 
či upraveného fitnessu. Počítáme, že by se tento sportovní klub využíval nejen v odpoledních a ve-
černích hodinách, ale také především v rámci vyučování i v hodinách dopoledních.  
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Současná aktivita Domu dětí a mládeže Kamarád viz. výroční zpráva. Současný počet zájemců 

vzrostl na 580 a počítáme ze stále větším nárůstem. 

2. Cíle

Kvalitní současná pravidelná činnost – uplatňovat dosavadní zkušenosti v této oblasti
Nabídka příležitostné činnosti – zúročit dosavadní zkušenosti, rozšířit nabídku kulturních akcí a pře-
devším akcí pro děti i mládeže, které v našem městě nemají jiné prostory
Nabídka kvalitního pedagogického vedení – máme v rezervě ( dvě cvičitelky I.výkonnostního stupně, 
absolventa VŠ - obor výtvarná výchova, agenturu na hlídání dětí, kvalifikované trenéry karate a pro-
fesionálního trenéra baletního a muzikálového tance a další choreografy
Zapojení programu prevence a potlačení sociálně patologických jevů 
Spolupráce s ostatními školskými zařízeními – pokračovat v dosavadní velmi dobré spolupráci, 
společně nabízet více akcí
Spolupráce se zřizovatelem 
Spolupráce se Sport Arenou Třemošná – kroužky krasobruslení s odborným vedením a kroužky 
hokejové pro ostatní zájemce

3. Rozsah projektu

Počet lidí: podle kapacity budovy a předpokládané činnosti cca 200- 400 lidí týdně
Věková skupina: převážně děti a mládež všech věkových kategorií a ostatní zájemci
Místo konání: budova Chanos v krásném prostředí na kraji města, malý kousek 
od lesa 
Působnost projektu:město Třemošná + spádová oblast( Záluží, Česká Bříza, Horní 
Bříza, Trnová, Zruč – Senec)
Časová realizace projektu – celoroční činnost
Termín realizace: zahájení projektu – příprava – nabídka činností - konec školního roku, nutné 
opravy a rekonstrukce – období prázdnin, rozjezd činností začátek školního roku září - říjen   
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4. Finanční rozpočet

Náklady na realizaci

       Název položky     Náklady           Zdůvodnění

A. Produkční zajištění projektu:           0,- Výpůjčka od zřizovatele

- nájem

B. Propagace:         15 000,- Nabídky, letáky,plakáty apod.

- tisk materiálů

- roznáška, výlep

C. Technické zajištění projektu:

- materiál         50 000,-  Kancelářské a čistící pr.,potřeby pro ZÚ

- drobný hmotný majetek       600 000,- Počítače, sport.nářadí a náčiní,vybavení 
ateliéru – možnost využití sponzorů,

- drobný nehmotný majetek        50 000,- Software

- investiční náklady

- služby        20 000,- Revize, odvoz odpadů atd.

- mzdy, dohody      155 000,- Požadavek na KÚ Plzeň.kraje

- telefony, poštovné        15 000,-

D. Ostatní náklady:

- opravy a rekonstrukce             ? Rekonstrukce sociálního zařízení a sprch

- provozní náklady              ?  Elektrická energie,vodné,stočné,plyn atd. 

Předpokládané příjmy

Z vlastních aktivit  

- poplatky za kroužky cca 200 000,-

- nájmy cca  50 000,-

- dotace od jiných subjektů cca 100 000,- Projekty – nadační fondy

- vstupné na akcích cca  50 000,-

- ostatní příjmy – cca 150 000,- Velká pomoc při pořádání akcí a soutěží

                           - dary                         -„-

                           - sponzoři                         -„-
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Spolufinancování

DDM Kamarád využívá ke svému výdělku 4 živnostenské listy, a tím má možnost přispět do 
příjmů svého rozpočtu nezanedbatelnou částkou. V budově Chanos počítáme také s rozsáhlým spo-
lufinancováním, které jistě posílí náš rozpočet. A to např: výdělky za vstupy sportovního centra, po-
čítačové kavárny, hlídání dětí, poplatky za cvičení nebo např: poplatky za metodickou činnost, kurzy 
či rekvalifikační kurzy, koncerty či další služby z oblasti informatiky, kosmetiky nebo zábavy apod.

Dále vynaložíme veškeré síly k využití všech možností a zdrojů různých nadačních fondů. V letoš-
ním roce jsme podali již 7 zpracovaných projektů např: na Magistrát města Plzně či na Krajský úřad 
Plzeňského kraje. Plánujeme také zařadit již připravený projekt „Středisko volného času – Chanos“a 
oslovit tak další nadace.

Určitě také můžeme počítat z již přislíbenou účastí několika sponzorů na vybavení Chanosu. Vě-
říme, že náš podíl spolufinancování tohoto projektu bude určitě velkým přínosem k rozvoji volnoča-
sových aktivit v našem městě a naší velkou snahu ocení náš zřizovatel

 Nutné úpravy a rekonstrukce

Jelikož neznám technický stav budovy a nejsem kompetentní ho kvalifikovaně posoudit nemohu 
se vyjádřit k potřebným opravám. Co se týká rekonstrukcí – je nutná celková rekonstrukce sociálního 
zařízení a zřízení sprch. V ostatních místnostech žádné úpravy nebudou nutné, vyjma např: přesuny  
nábytku či úpravy podlah, osvětlení nebo instalace sportovního nářadí apod.
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Loňská sezóna 2003 - 2004 začala již v červenci roku 2003, kdy jsme začali vyrábět kulisy, rekvizity a loutky 
na chystanou premiéru sezóny. 

První dvě představení jsme sehráli 20.9. 2003 v rámci Oslav 25. výročí založení DDM Kamarád 
v Třemošné. Dopoledne jsme divákům představili naše nejúspěšnější představení - pohádku Jak Honza vyzrál 
na princeznu.

Odpoledne jsme pak předvedli naši nejnovější pohádku - výpravnou klasickou hru Pták Ohnivák a liška 
Ryška. Obě představení shlédlo celkem přes 160 diváků.



Další dvojpředstavení jsme na domovské scéně zahráli našim malým divákům 4.10. 2004. V tradičním čase 
od 15,00 hodin shlédli marionetové pohádky Štika patří na pekáč a Pohádku o slunci.



V říjnu jsme oak ještě stihli jedno zájezdové předtsavení s naším nejúspěšnějším titulem - pohádkou 
Jak Honza vyzrál na princeznu v Plzni - Křimicích.

Hned další víkend 1.11. 2003 třemošenské děti shlédly dvojpředstavení pohádek Vodníkova Hanička
a Červený kvíteček.



A pak začal maratón Mikulášských nadílek s pohádkovým představením klasické české pohádky 
- Zlatovláska. 30.11. v Třemošné, 6.12. v Horní Bříze a 7.12. v Kaznějově.



Nový kalendářní rok jsme zahájili výpravnou pohádkou Ostrov splněných přání v DDM Kamarád Třemošná.

Samozřejmě, že pouze nehrajeme, ale v době mezi představeními, zkoušíme a vyrábíme kulisy. Během této 
sezóny to bylo chystané představení O statečné princezně Máně. Pohádku jsme zkoušeli od září 2003.



Nastal čas premiéry! 21.2. 2004 před vyprodaným hledištěm, premiéru shlédlo totiž téměř 100 diváků, jsme 
zahráli pohádku „naruby“ O statečné princezně Máně.

6. 3. 2004 jsme třemošenskému publiku připomněli pohádku Krakonoš.



Tu samou pohádku jsme zahráli 3.4.2004 publiku a porotě na loutkářském festivalu - Skupovy Strakonice, 
i když jen mimo soutěž. Rádi jsme pak vyslechli rady odborné poroty.

A hned za 14 dnů 17.4.2004 jsme v Třemošné zahráli opět pohádkové dvojpředstavení - Honza u krále 
a Kašpárek v pekle.



25. 4. 2004 jsme se vydali na zájezdové miniturné. Od 13,00 hodin jsme hráli pohádku Jak Honza vyzrál 
na princeznu v Kovářově a od 16,00 hodin v Petrovicích (obě obce v okrese Příbram).

15. 5. 2004 jsme pohádku Honza u krále předvedli na nádvoří kladrubského kláštera. Pro velký úspěch před-
stavení si nás pořadatel pozval ještě na srpen tohoto roku.



29.5. a 30.5. jsme v rámci Oslav Dne dětí zahráli dětem v Třemošné a v Horní Bříze pohádku „naruby“ 
O statečné princezně Máně.

Ale nezaháleli jsme ani o letních prázdninách. 25.7.2004 jsme na nádvoří zámku v Horšovském Týně dvě 
pohádky - dopoledne Jak Honza vyzrál na princeznu a odpoledne děti shlédly Zlatovlásku.



A sezónu jsme zakončili 14.8.2004 představením Čert a Káča opět na nádvoří kaldrubského kláštera.

Shrneme-li celou tuto sezónu 2003 - 2004, tak jsme sehráli v 15 lidech 19 pohádkových představení 
na 9 místech České republiky. 

Soubor pracoval ve složení: Radek Koňařík - ved. souboru, Eva Vernerová, Veronika Vernerová, Luděk 
Fojtách, Ota Jícha, Miloš Podlipský, Tomáš Varga, Renata Dolejšová, Martina Petříková, Šárka Votavová, Petr 
Nádeník, Michal Kubík, Klára Pavlíčková, Václav Muhr, Dorota Svejkovská. A nesmím zapomenout na naše 
tzv. „občasné“ bývalé členy, kteří nám se staršími tituly vždy rádi a ochotně vypomohou - Lucie Pavlíčková, 
Martin Profant, Soňa Kubíková a samozřejmě bývalý dlouholetý principál Ing. František Čečil.



Vyplní poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Pořadové číslo : Hodnocení:

Ž Á D O S T
O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

na podporu aktivit kultury a cestovního ruchu v roce 2004

Název akce, projektu nebo činnosti: Seznámení dětí s českou klasickou loutkovou pohádkou

Údaje o žadateli  – právnická osoba:

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná
IČO: 60610654                    Registrovaný předmět činnosti: výchovně vzdělávací a rekreační 
činnost a doplňková činnost     
Forma právnické osoby: příspěvková organizace
Registrace právní subjektivity: 1.1.2003
Adresa včetně PSČ: Tyršova  916, 330 11 Třemošná 
Telefon: 377 953 651                                             Fax: 377 953 651
E-mail: tremosnadd@volny.cz                               Domovská str.: kamarad.wz.cz
Jméno oprávněné osoby: Ilona Křížková
Adresa včetně PSČ: Šeříková 950, 330 11 Třemošná
Telefon:                                                Fax:                                                  Mobil: 603 783 496

Údaje o žadateli – fyzická osoba:

Jméno a příjmení: _____________________________________Rodné číslo: ______________
Adresa včetně PSČ: ____________________________________________________________
Telefon: __________________  Fax: __________________ Mobil: ______________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Registrovaný předmět činnosti: ___________________________________________________

Bankovní spojení žadatele:

Číslo účtu: 279185780247/0100
Variabilní symbol: 501 500                             Specifický symbol: ______________________
Název peněžního ústavu: KB Plzeň – střed, pobočka Třemošná
Adresa peněžního ústavu: KB a.s. expozitura Třemošná, 330 11



Činnost žadatele: 

Práce s dětmi všech věkových skupin, mládeží a dospělými.

                       

Rozsah akce, projektu nebo činnosti:

Časová realizace projektu (jednorázová, opakující se, celoroční apod.):  celoroční

Termín realizace – zahájení: květen 2004
                               ukončení: prosinec 2004
Místo konání: DDM Kamarád Třemošná 5 – 8 představení a 5 – 10 představení v obcích 
v regionu západních Čech

Působnost (město, region, ČR, zahraniční): Třemošná a Plzeňský kraj

Předpokládaný počet osob: dle návštěvnosti představení cca 60 –150 diváků (1 představení)
Jaké věkové skupiny: od 4 let přes mládež až k dospělým – podle vhodnosti představení
      

Cíle akce, projektu nebo činnosti:

Hlavním cílem je seznámit děti, mládež a dospělé v Plzeňském kraji s českou klasickou 
loutkovou pohádkou, která má české historii již několik století nezastupitelné místo. Diváci 
se seznámí s různými druhy loutek a také s klasickými texty pohádek. Děti v  těchto 
po-hádkách nenajdou žádné násilí, ale především důvtip, chytrost, statečnost a spoustu legrace, 
neboť především tak vítězí v pohádkách dobro nad zlem.



Popis a charakteristika akce, činnosti nebo projektu:

Třemošenské loutkové divadlo vzniklo již v roce 2001 a je druhým nejstarším amatérským 
souborem v západních Čechách. V jeho repertoáru jsou především klasické pohádky pro různé 
věkové kategorie diváků – od 4 let přes mládež až dospělé diváky. Soubor, jehož zřizovatelem 
je v současné době DDM Kamarád Třemošná, hraje svá pravidelná představení v Třemošné 
(1x měsíčně) a zároveň hraje na zájezdových představeních na různých po celé ČR, ale 
pře-devším v okolí Třemošné. Soubor by chtěl s klasickou pohádkou seznámit i další obce 
v Plzeňském kraji a tak představit svoji hlavní aktivitu. Souborů, které hrají klasickou pohádku 
v regionu není mnoho, proto chceme tuto oblast přiblížit co nejširšímu spektru diváků 
v různých místech kraje. Především se chceme zaměřit na venkovská sídla, kde děti mládež 
a dospělí lidé nemají možnost využívat širšího spektra kulturního vyžití.

Příloha: – Sborník loutkové divadla Třemošná s pohádkovými představeními hranými 
souborem od roku 2001 do současnosti.



Rozpočet projektu:
Náklady (podrobně rozepsat):

Osobní náklady (včetně honorářů a OON):              8 000,- Kč    - poplatky za autorská práva 
                                                                                                         a mzdové náklady
                          
Materiálové náklady (včetně propagace):              35 000,- Kč    - úprava javajkové a 
                                                                                                        marionetové scény, 
                                                                                                        modernizace technického
                                                                                                        zázemí , úpravy kulis, loutek
                                                                                                        a rekvizit, propagační 
                                                                                                        materiály – plakáty, 
                                                                                                        pozvánky…

Nemateriálové náklady (služby):                           20 000,- Kč    - doprava a pronájmy prostor
                                                                        
Jiné náklady: 
Celkové náklady:                                         63 000,- Kč

Plánované příjmy (podrobně rozepsat):

Vstupné, účastnické poplatky apod.:                     8 000,- Kč  -vstupné (dle počtu představení)
Vlastní finanční vklad žadatel:                              5 000,- Kč  - mzdové náklady
                                                                             10 000,- Kč  - doprava, pronájmy
Příspěvek státních nebo jiných orgánů:                nejsou
Ostatní zdroje příjmů (od koho, v jaké výši):       nejsou
Celkové příjmy:                                                 23 000,- Kč                         

Bilance rozpočtu: 

Předpokládané příjmy: 23 000,- Kč                 Celkové náklady:                     63 000,- Kč
ROZDÍL:                        40 000,- Kč

VÝŠE POŽADOVANÉ ČÁSTKY:                                                                    40 000,- Kč



Prohlášení:

l. Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé.

2. Jsem si vědom (a) toho, že žádná část poskytnuté finanční podpory nesmí být použita 
     na jinou než určenou akci, projekt nebo činnost.

3. Zavazuji se, že po skončení akce, projektu nebo činnosti podám Odboru kultury, 
    památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského  kraje úplnou 
    a podrobnou zprávu o realizaci včetně podrobného vyúčtování, a to nejpozději
    dle uzavřené smlouvy a na formulář, který obdržím při podpisu smlouvy.

V Třemošné  dne: 23.2. 2004

                                      _______________________________________________
                                       Podpis žadatele nebo 
                                       osoby zodpovědné za akci, projekt nebo činnost nebo 
                                       osoby oprávněné jednat za žadatele

Poznámka: 
K žádosti bude doloženo:

- u právnických osob ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě a základní organizační 
dokument včetně pověření statutárního zástupce

      -     u fyzických osob ověřená kopie živnostenského listu
      -     ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu



ŽÁDOST
o poskytnutí účelového finančního daru na akce v oblasti prezentace města

č. j. dne:

Název projektu:
Dívka roku 2004

Požadovaná částka: 50 000,- Kč
Údaje o žadateli
Oficiální název žadatele: Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná

Sídlo (adresa), PSČ: Tyršova 916, 330 11 Třemošná

Tel./Fax:
603 783 496 / 377 95 36 51

IČ/RČ: 60 61 06 54
Právnická forma (a.s., o.p.s., o.s., s.r.o., 
fyzická osoba apod.):

Nezisková organizace – školské zařízení

Zaregistrováno u:   FÚ  Plzeň - sever č. j.
72816/02/145900

Bankovní spojení – 
název a adresa banky:

Komerční banka, expozitura Třemošná

č. účtu: 27 91 85 18 02 47 / 0100

Jméno a funkce osoby oprávněné podepsat 
darovací smlouvu za žadatele:

Ilona Křížková, ředitelka

Adresa, PSČ: Šeříkova 950, 330 11 Třemošná

Tel./Fax: 603 783 496 / 377 95 36 31

Přehled dosavadní činnosti žadatele, reference:DDM kamarád pořádá mimoškolní činnost 
pro děti a mládež.
Soutěž Dívka roku 2004 pořádá již jako osmý ročník.
Tento rok se klání bude konat v Plzni, aby tak tato soutěž vešla do povědomí stále více lidí. 
Vítězky se pak zúčastňují celostátního kola v Ostravě, kde se zatím vždy umístily na 
předních místech.

Termín akce:  6. 3. 2004 Místo konání: Plzeň, KD JAS
Popis projektu, programu, akce nebo záměru, na který je požadován finanční příspěvek:

Příloha č.1

Projednáno KPM, dne: navržená částka:

č. usnesení RMP, dne: schválená částka:

č. usnesení ZMP, dne: schválená částka:



Předpokládaný počet účastníků: věková skupina do 15 let: 40
15 – 18 let: 80
18 – 26 let: 40
ostatní: 60

Jedná se o aktivitu (uveďte kde):
Význam aktivity pro oblast prezentace města: a) nová

b) rozšiřující již stávající aktivity

c) tradiční od roku

Případná odborná doporučení a hodnocení uveďte v příloze . příloha č. 2

Rozpočet projektu
Podrobný rozpočet projektu je nutno uvést v příloze! – Příloha č.3

Celkové finanční náklady na realizaci projektu:                                       115 000,- Kč     

Z toho vlastní zdroje (včetně předpokládaných příjmů): vstupné             15 000,- Kč         

příspěvky od jiných subjektů (uveďte, i pokud je jen žádáno):               100 000,- Kč

jméno subjektu: výše příspěvku:

Komise Rady města Plzně pro prez. města                                               50 000,- Kč

Ostatní oslovení sponzoři, seznam dodáme 
dodatečně

                                              50 000,- Kč

Poskytnuté subvence (granty) z rozpočtu ČR nebo města Plzně:

v roce 2002: ANO  ______ NE           NE

v roce 2003: ANO    ______ NE            NE

Čestné prohlášení
Ž a d a t e l

- prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a účelový finanční dar bude použit 
pouze na určený účel a v souladu se „Závaznými pravidly pro poskytování účelových 
finančních darů“, které jsou nedílnou součástí této žádosti

- se zavazuje dodat potřebné doklady pro sepsání darovací smlouvy v souladu se 
„Závaznými pravidly pro poskytování účelových finančních darů“, které jsou nedílnou 
součástí této žádosti

- se zavazuje provést vyúčtování v termínu dle žádosti, nejpozději však do 10. prosince 
toho roku

- souhlasí s případnou kontrolou použití účelového finančního daru členy Komise pro 
prezentaci města RMP

- bere na vědomí, že na účelový finanční dar není právní nárok.

V Plzni dne 23.1.2004                                                  podpis  statutárního zástupce
(nebo osoby oprávněné jednat za žadatele)

Konzultace: Eva Teplá, tajemnice KPM, tel.: 378 032 551
(Oddělení propagace a tisku Kanceláře primátora, nám. Republiky 1, Plzeň)


