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1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Úplný název zařízení:
Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Adresa: Tyršova 916, Třemošná, 330 11

Telefon: 377953651 
     
Fax: 377953651

E-mail: info@ddmkamarad.cz

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 60 61 06 54      

IZO: 115 600 400 

Ředitel zařízení: Ilona Křížková

Odloučená pracoviště:
- Zruč-Senec, Školní 197, 330 08
- Horní Bříza, Třída 1.máje 497, 330 11
- Třemošná, U Stadionu 964, 330 11

Turistické základny: letní táborová základna Klenovice

Doplňková činnost:
- realitní činnost
- správa a údržba nemovitostí
- pořádaní kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- hostinská činnost
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici

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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Organizační schéma DDM Kamarád

-  3  -

Ředitelka DDM Kamarád
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2.  ÚDAJE O ČLENECH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

počet ZÚ celkem: 69

počet členů ZÚ: 841

Pracoviště     Počet kroužků   Počet členů

Třemošná – Tyršova ul.               21                    225
Třemošná – Sport Centrum Chanos            19                256
Zruč – Senec                 10                161
Hroní Bříza                 19                199

CELKEM:       69             841

3.  ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

pracovníci celkem                                                   z toho
                         ped. interních ped. externích       ostatních      dobrovolných
            
 59                        4                      53                4+3                      0
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4.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

počet navštívených akcí: 18

počet účastníků: 20
 
- informační gramotnost ICT v rámci Státní informační politiky
- kurzy keramické
- kurzy výtvarné
- vzdělávací program FACE Czech - Grünsport cycling
- školení cvičitelů aerobicu
- studium ředitelky DDM – 3. ročník - Pedagogická fakulta UK v Praze  
          obor školský management

5. SOUTĚŽE, VÝSLEDKY 
počet soutěží : 17
počet účastníků: 214

- výtvarné a keramické soutěže
- soutěže v biatlonu – oblastní, pohárové a republikové kola
- turnaje ve stolním tenise
- taneční pohárové soutěže
- soutěž „Dívka roku“ – základní, oblastní a republikové kolo
- rybářské soutěže

Výsledky:

1. základní kolo Dívka roku          1., 2., a 3. místo
2. oblastní kolo Dívka roku           2. a 3. místo
3. národní kolo Dívka roku            4. a 5.místo
4. taneční pohárové soutěže         3., 4., 3. místo
5. základní kolo biatlon                1. a 3. místo
6. oblastní kolo  biatlon                 2. místo
7. národní kolo biatlon                  3. místo
8. vánoční turnaj ve stolním tenise   1., 2. a 3. místo
9. turnaj o pohár stolní tenis          1. místo
základní kolo rybářské soutěže     1. místo
výtvarné a keramické přehlídky  
Vánoce očima dětí - přehlídka  
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6.  TÁBORY
       táborů letních      táborů zimních   ostatní (např. jarní)
  příměstské ostatní příměstské ostatní příměstské ostatní

počet táborů        1              2/5     
počet účast.       19           54/140 

celkem táborů: 3/6
počet účastníků: 73/159   

Nabídka letních činností byla pestrá pro všechny, tak aby si děti mohly vybrat to, co je 
právě zajímá. Hned od 3. července 2005 vyrazily zájemci o rybaření na stanový rybářský 
tábor u Úněšova. Jako každý rok ve spolupráci s místními rybáři zde stanovalo celkem 24 
dětí, které se na rybníku Hroznata učily rybářské technice. Kromě rybaření jim 6 vedou-
cích připravovalo různé hry a soutěže.

Další tábor se uskutečnil také již tradičně, a to v Klenovicích, kam přijelo celkem 30 dětí 
z celého okresu Plzeň - sever. Letošní téma bylo „S Kamarádem s přírodou a v přírodě“.  
V duchu ekologie se děti hravou formou seznamovaly s přírodou, jak ji chránit a neškodit 
jí, jak si rozdělat správně oheň, jak správně tábořit, poznávat rostliny, zvířata apod.

Děti se učily bojovat s přírodními živly jako je voda a oheň, a nebo jim také porozumět 
jako např. vzduchu nebo zemi. Zajímavá byla výroba totemů představujících přírodní živly, 
táboráky, nechyběla také noční hra, letní kino či diskotéka pod širým nebem.

Na ukončení prázdnin pro vás DDM Kamarád uspořádal ještě příměstské sympozium 
pro zájemce o keramiku, ale i pro ostatní děti, které ještě poslední dny prázdnin chtěly 
strávit aktivně a zajímavě. Děti si vyráběly keramické výrobky, batikovaly, vyráběly masky  
a obrázky s ubrouskouvou technikou. Kromě výtvarných činností pro ně vedoucí připravili 
táboráky, výlety, maškarní karneval se zahradní diskotékou, pexesový turnaj apod. Celkem 
19 dětí, které „tábořily“ přímo v prostorách DDM a 5 vedoucích tak zakončili letošní prázd-
niny.
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Letní prázdninová činnost probíhala také celé dva měsíce na novém odloučeném pra-
covišti - „Sport Centrum Chanos“ a i přes probíhající celkem rozsáhlou rekonstrukci soci-
álního zařízení, sportovní činnost nezahálela. Zájemci zde využívali fitness centrum, dále 
Grünsport cycling, aerobic, jógu, fitbally a v neposlední řade Bambino klub. Prostory Sport 
Centra využívali také stolní tenisti nebo také skupina Magic ke svým zkouškám.  

Fotografie z letní činnosti DDM Kamarád, hlavně z tábora v Klenovicích si můžete pro-
hlédnout a stáhnout na našich internetových stránkách.

7.  VÍKENDOVÉ A PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE, SPONTÁNNÍ AKTIVITY
počet akcí: 139
počet účastníků: 7457

V letošním školním roce se nám konečně podařilo rozšířit naší nabídku o spontánní  
aktivity. Díky novému odloučenému pracovišti „Sport Centrum Chanos“ a nově otevřené-
mu „Klubu“ pro neorganizované děti, který jsme zřídili z prostředků grantu Krajského úřa-
du Plzeňského kraje z programu „Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti. Nově 
otevřená internetová kavárna a herna umožňuje další využití dětí a ostatních zájemců  
o neorganizované aktivity v odpoledních a podvečerních hodinách.

Tradiční akce:
- loutková představení    - metodická činnost pro MŠ a ZŠ
- hrajeme na přání     - sportovní soutěže a turnaje
- Den dětí      - víkendová cvičení
- maškarní karneval     - výtvarné a umělecké soutěže
- diskotéky      - Halloween
- vánoční a velikonoční tradice   - dny otevřených dveří

Jednorázové akce:
- slavnostní otevření odloučeného pracoviště v Horní Bříze
- ukázkové hodiny nových aktivit

-  8  -
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8. ÚČELOVÉ DOTACE 
(název vyhlášeného programu, druh dotace - např. neinvestiční, výše přidělené dotace, cíl 
projektu, hodnocení)

a) MŠMT
b) Plzeňského kraje

1. Program: „Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce 2005“

- Druh dotace: účelová na úhradu materiálových nákladů neinvestičního charakteru

- Výše dotace: 55 000,- Kč

- Cíl projektu: Cílem projektu je rozšířit volnočasové aktivity na nově odloučeném praco-
višti formou spontánních aktivit a podílet se tak na prevenci sociálně patologických jevů, 
dále nabídnout zájemcům smysluplné využití volné času podle své momentální nálady,  
v příjemném prostředí a se svými kamarády

- Hodnocení: za přidělenou dotaci jsme vybudovali internetovou kavárnu, která bude slou-
žit pro všechny zájemce v odpoledních hodinách k vypracování referátů a dalších úkolů  
do školy, dále jsme vybavili hernu pro zájemce o různé stolní a společenské hry nebo stol-
ní tenis, šipky či stolní fotbal
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2. Grantový program Plzeňského kraje v oblasti kultury s názvem: Česká klasická loutko-
vá pohádka ještě žije“

- Druh dotace: účelová výhradně k financování účelu projektu

- Výše dotace: 15 000,- Kč

- Cíl projektu: Hlavním cíle je seznámit děti, mládež a dospělé v Plzeňském kraji s českou 
klasickou loutkovou pohádkou, která má v české historii již několik století nezastupitelné 
míst. Diváci se mohou seznámit s různými druhy loutek, ale i s klasickými texty pohádek.

- Hodnocení: Časové rozpětí projektu je rozloženo na celý kalendářní rok 2005. Zájezdo-
vá představení začínají od ledna 2005 a pokračují až do prosince. Soubor sehraje přes 
20 pohádkových představení, z toho 10 na domovské scéně v DDM Kamarád Třemošná  
a další  na různých  místech ČR. Soubor v rámci tohoto projektu seznamuje se svojí ak-
tivitou i další obce v Plzeňském kraji, které nemají tolik možnosti využívat širšího spektra 
kulturního vyžití tak jako obyvatelé krajské metropole.

c) Jiné – další sponzorské dary 

Celkové zhodnocení: 

V letošním školním roce jsme podali celkem 6 projektů. Z toho jsme obdrželi finanční 
dotaci v celkové hodnotě 70 000,- Kč, což je o 52 000,- více než v loňském roce. Jsme 
velmi rádi, že jsme vyhráli projekt na „Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti“,  
který nám v loňském roce neprošel. Rádi bychom pokračovali v tomto projektu i příští rok 
a do vybavili nově vzniklý „Klub“ na našem novém odloučeném pracovišti.

Letos již podruhé jsme obdrželi dotaci na podporu aktivit našeho loutkového divadla,  
které navštěvuje mnoho měst a obcí nejen v kraji, ale také v celé ČR. Dotaci, kterou jsme 
obdrželi z odboru kultury KÚ PK  nás samozřejmě také těší.

Nedaří se nám však prosadit  projekt  na podporu dlouholeté soutěže „Dívka roku“,  
kterou pořádáme v rámci kraje již řadu let. I přestože je tato soutěž vyhlášena celorepubli-
kově našimi mimoškolními zařízením a  je tady postupová,setkáváme se s velký  nepocho-
pení. Proto jsme odkázáni na spolupráci mnoha  sponzorů.

-  10  -



zpět na obsah

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI
(termín inspekce, číslo zprávy, závěry ČŠI)
- na našem zařízení byla provedena dne: 4.-7.října 2004 ČŠI, č.j. d4-1170/04-669
- závěry – viz příloha

10. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ
počet stížností celkem           z toho
           oprávněných       částečně oprávněných       neoprávněných
                3                   0    2                1
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VÝROČNÍ ZPRÁVA DDM O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2004

1. Údaje o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2004 
(fyzický stav/ přepočtený stav) 

Pedagogů Ostatní
Počet zaměstnanců 4 2
Dosažený průměrný  
měsíční plat

13 815,- Kč 7 600,- Kč

 
 
2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)

a) Příjmy (kalendářní rok 2004)

Hlavní činnost Doplňková 
činnost

CELKEM

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu

1 606,10000 0 1 606,10000

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele

0 0 0

dotace na provozní výdaje 525,00000 0 525,00000
příjmy z pronájmu  majetku zřizova-
tele

0 0 0

poplatky od rodičů – školné 443,55500 0 443,55500
příjmy z doplňkové  činnosti 51,85390 51,85390 51,85390
ostatní příjmy * 156,89104 0 156,89104

• z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT dle § 6 
zákona č 29/1984 Sb., školský zákon

-  12  -
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b) Výdaje (kalendářní rok 2004)

Hlavní činnost 
- dotace ze 

státních pro-
středků

Hlavní činnost 
- ostatní zdroje

Doplňková 
činnost

CELKEM

Investiční 0 0 0 0
Neinvestiční 1 606,10000 1 606,10000 0 1 606,10000
z toho: 
- přímé náklady
na platy pracovníků 845,00000 845,00000 0 845,00000
ostatní osobní náklady 304,00000 307,00000 0 304,00000
zákonné odvody + FKSP 410,90900 410,90900 0 410,90900
náklady na DVPP 0 0 0 0
náklady na učební po-
můcky

8,09100 8,09100 0 8,09100

přímé ONIV(cestovné, 
úraz.poj, OOPP)

32,00000 32,00000 0 32,00000

ostatní náklady 6,10000 6,10000 0 6,10000
- provozní náklady
energie 102,80380 102,80380 0 102,80380
opravy a údržba nemovi-
tého majetku

22,81850 22,81850 0 22,81850

nájemné 11,00000 11,00000 0 11,00000
odpisy majetku 108,46378 108,46378 0 108,46378

     
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2004)

Limit Skutečnost Rozdíl
Přepočtený počet zaměstnanců 4,647
Mzdové prostředky na platy 845 000,00
Mzdové prostředky – OPPP 304 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 451 000,00

 Doplnit komentář k případným rozdílům.
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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 3 6 100,00
K prohloubení odbornosti - -
Odborná literatura pro učitele - -
CELKEM 3 6 100,00
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ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA  
ORGANIZACE ZŘÍZENA, V ROCE 2004 

– celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2004, zhodnocení dosažených výsledků 
(úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy)

Úspěchy za uplynulý školní rok:

- nárůst účastníků o pravidelnou činnost zhruba o 250
- zřízení nového odloučeného pracoviště
- celková rekonstrukce sociálního zařízení na novém odloučeném pracovišti 
- otevření dalších nových sportovních aktivit
- nákup cyclinkových kol a pořízení fitness centra
- rozšíření nabídky o spontánní činnost – zřízení „Klubu“
- velmi dobré úspěchy v soutěžích – přední místa na republikových soutěží
- dva úspěšné projekty a finanční dotace
- úspěšné pokračování vysokoškolského studia ředitelky 
- získání certifikátu organizátora oblastního kola soutěže „Dívka roku“ pro západní Čechy
- sponzorské dary a spolupráce s dalšími organizacemi

Neúspěchy:

-  stále se prohlubující problém - nedostačující výše rozpočtu na mzdové prostředky  
hlavně na OPPP
- neprosazení dalších podaných projektů
- neprosazení rekonstrukce nové podlahové krytiny v sále DDM, která je v havarijním  
stavu
- konkurenční boj škol při nerovných finančních podmínkách – nabízené kroužky při ško-
lách jsou zdarma, jsou financovány z prostředků na školu

Způsob řešení, nápravy:

- nedostačující mzdové prostředky – neustálý boj, jednání, argumentování a žádání  
o navýšení – nelze ovlivnit
- další projekty –  více propagace?
- další opravy a rekonstrukce – požadavky ke zřizovateli při tvorbě nového rozpočtu
- konkurenční boj se školami – nabízet kvalitnější, zajímavější aktivity a především profe-
sionální vedení

Datum:                                                                                          Podpis ředitele školy                       

Razítko organizace
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83. divadelní sezóna 
2004 - 2005
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zpět na obsah

Třemošenské loutkové divadlo prožilo již svoji 83. sezónu. Během ní 14 loutkoherců 
sehrálo na 8 místech České republiky 25  pohádek pro malé diváky. Což v praxi zname-
ná, že strávili každou druhou sobotu nebo neděli hraním pohádek. K tomu je nutno ještě 
samozřejmě připočítat dobu strávenou na zkouškách.

Přehled představení v sezóně 2004 - 2005

Datum Představení Místo

11.9.2004 Pták Ohnivák a Liška Ryška DDM Kamarád Třemošná

9.10.2004 Kašpárek vaří živou vodu DDM Kamarád Třemošná

9.10.2004 O pyšné base DDM Kamarád Třemošná

7.11.2004 Šípková Růženka DDM Kamarád Třemošná

7.11.2004 Červená Karkulka DDM Kamarád Třemošná

28.11.2004 O statečné princezně Máně DDM Radovánek Kaznějov

4.12.2004 Čert a Káča DDM Kamarád Třemošná

5.12.2004 Čert a Káča Klub Horní Bříza

29.1.2005 Perníková chaloupka DDM Kamarád Třemošná

29.1.2005 O Smolíčkovi DDM Kamarád Třemošná

6.3.2005 Perníková chaloupka Klub Horní Bříza

6.3.2005 O Smolíčkovi Klub Horní Bříza

12.3.2005
Dramaturgická rada - výběr představení na 2 další sezóny

včetně přípravy oslav 85. výročí založení souboru v roce 2006

19.3.2005 Pták Ohnivák a liška Ryška DDM Kamarád Třemošná

2.4.2005 Pochod Gympl na cestách - 20 km Plasy a okolí

9.4.2005 O Statečné princezně Máně DK Holýšov

23.4.2005 Zlatovláska DDM Kamarád Třemošná

21.5.2005 Zlatovláska Klášter Kladruby

28.5.2005 Není nad Ferdu Klub Horní Bříza

28.5.2005 Zvířátka a loupežníci Klub Horní Bříza

29.5.2005 Není na d Ferdu DDM Kamarád Třemošná

29.5.2005 Zvířátka a loupežníci DDM Kamarád Třemošná

25.6.2005 Pták Ohnivák a liška Ryška Hořovice - přehlídka LD

3.7.2005 Zlatovláska Velehrad - Dny lidí dobré vůle

3.7.2005 Čert a Káča Velehrad - Dny lidí dobré vůle

3.7.2005 Honza u krále Velehrad - Dny lidí dobré vůle

16.7.2005 Čert a Káča Železná Ruda - Slavnosti
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zpět na obsah

Sezóna 2004 - 2005 začala jako již tradičně 1. představením na domovské scéně  
11. září 2004 a tím byla výpravná klasická pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška. A také 
jako tradičně první představení je takové zahřívací s účastí okolo 25 návštěvníků. 

Pohádka o dobru a zlu. Starý král vyšle své tři syny hledat ptáka Ohniváka, protože mu krade 
zlatá jablka z jeho jabloně. 2 starší bratři ale svému nejmladšímu bratrovi Miroslavovi ute-
čou. Tomu za jeho dobrotu však pomůže liška Ryška. Přenese ho za ptákem Ohnivákem,  
ale také za koněm Zlatohřívákem a zlatovlasou pannou. Miroslav vysvobodí i své nehodné 
bratry z vězení, ale ti ho v lese zabijí a ukradnou vše, co cestou dostal. Zachrání ho liška Ryška  
s ptákem Ohnivákem a tatínek král jeho nehodné syny vyžene ze zámku. 

V sobotu 9. října 2004 jsme zahráli malým třemošenským divákům pohádkové dvojpřed-
stavení Kašpárek vaří živou vodu a O pyšné base. Toto představení již shlédlo přes 60 
diváků.

Pohádka o Kašpárkovi, který jako učeň u dobrého čaroděje zachrání živou vodu před 
čarodějnicí Mrákavou a jejím manželem, zlým čarodějem Halibukem. Za odměnu dostane  
od svého mistra lahvičku s touto vzácnou tekutinou - živou vodu.

Kašpárek se vrací od čaroděje, kde se učil, s lahvičkou živé vody. Cestou potká basistu, 
který svojí neopatrností vylije živou vodu na svoji basu, která oživne. Té se nelíbí hrát  
při muzice s ostatními nástroji a proto basistovi uteče. Myslivec ji postřelí, protože mu ničí 
lesní školku a nakonec ji rozdrtí medvěd, jemuž se basa vysmívala, jak hrozně bručí.
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7. listopadu 2004 jsme vyměnili marionety za javajky a 95 divákům jsme sehráli dvojpřed-
stavení klasických pohádek - Šípková Růženka a Červená Karkulka.

28. listopadu jsme podnikli první zájezdové představení v této sezóně. Navštívili jsme 
DDM Radovánek v Kaznějově s pohádkou “naruby“ O Statečné princezně Máně a také 
jsme pro děti uspořádali Mikulášskou nadílku.

Pohádka naruby o tom, jak nespravedlivě do pekla odneseného Tondu Bártů jde vysvobo-
dit rázná princezna Máňa. Ta ho nakonec s pomocí kouzelného dědečka Habaděje a jeho 
sestry ježibaby Kanimůry po splnění tří úkolů z pekelných spárů vysvobodí.
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Mikulášské nadílky jsme si zopakovali hned následující víkend - v sobotu 4.12.2004  
a v neděli 5.12.2004 jsme zahráli pohádku Čert a Káča a po ní přinesl dětem Mikuláš na-
dílku. Celkem se na nadílkách vystřídalo celkem 250 diváků.

Klasická pohádka o vesnické dívce Káče, která kvůli probuzení lásky k muzikantovi Janko-
vi je schopna vzít si na truc za muže i čerta.

Týden na to jsme si udělali v klidu a pohodě malé vánoční posezení v DDM Kamarád,  
kde jsme zhodnotili polovinu sezóny a výhled na 2. polovinu.
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29. ledna 2005 jsme třemošenskému publiku sehráli dvě klasické pohádky Perníková cha-
loupka a O Smolíčkovi.  Stjené představení jsme zahráli také dětem v Horní Bříze 6. března 
2005. V únoru byla naše všechna představení zrušena z důvodu chřipkových prázdnin.

12. března 2005 proběhla dramaturgická rada celého souboru i s bývalými členy.  Zabývali 
jsme se výběrem hry na sezónu 2005 - 2006 a připravovali jsme také oslavy 85. výročí 
založení souboru, které oslavíme v druhé polovině roku 2006. Vybírali jsme novou hru  
na oslavy a také jsme koncepčně připravili celé oslavy.

19. března jsme na domovské scéně zopaovali výpravný pohádkový příběh Pták Ohnivák 
a liška Ryška.  Představení shlédlo přes 80 diváků.

2. dubna 2005 jsme si trochu potřebovali oddychnout a tak jsme vyrazili do Plas na pochod 
- Gympl na cestách. 
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Zvolili jsme jsme trasu 20 km, abychom si trochu po zimě protáhli svá těla. Bylo krásné 
počasí a tak se pochodovalo skoro samo.

Týden na to 9.4.2005 jsme v holýšovském kině sehráli dětem pohádku „naruby“ O stateč-
né princezně Máně.
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V dubnu - 23. jsme ještě hráli v Třemošné českou klasiku - Zlatovlásku. Představení shléd-
lo přes 90 diváků. Tu samou pohádku jsme zahráli také 21.5.2005 na nádvoří kladrubské-
ho kláštera.

Klasická česká pohádka. Hodný kuchař Jiřík má svému krutému králi připravit k jídlu 
zvláštní rybu, ale nesmí ani kousek ochutnat. Jiřík ale ochutná a král to zjistí a chce jej 
nechat popravit. zachrání ho pouze, když přivede králi zlatovlasou pannu. Jiřík se vydává 
na dalekou cestu. Zachrání mravence, krkavce, rybu a ti mu všichni pomáhají při plnění 
úkolů, které dostal od otce Zlatovlásky. Zachrání živou vodou, kterou mu přinesla krkav-
čátka i mušku. Ta mu prozradí ukrytou Zlatovlásku mezi jejími sestrami a tak se vydávají 
ke svému králi. Ten ale Jiříkovi připravil popravu. Zlatovláska ho ale pokropí živou vodou  
a Jiřík ožije. Když to vidí král, nechá se také stít, ale živá vodu už není. Zůstane mrtvý  
a Jiřík se Zlatovláskou odcházejí vstříc společnému žití.

28. a 29. 5. jsme v rámci oslav Dne dětí předvedli v Třemošné a Horní Bříze dvojpředsta-
vení pohádek Není nad Ferdu a Zvířátka a loupežníci.

Bajka o zvířátkách. Na dvorku žijí spolu dobrák pejsek Ferda, neposedné a zlobivé prasát-
ko s maminkou, nadutý a nafoukaný kohout se slepičkami. Jednoho dne všichni odejdou  
a prasátko hlídá Ferda. Prasátko je zlobivé a pejska nenechá napokoji. Přichází liška  
a chce si odnést prasátko. Ferda se ho snaží zachránit, ale čuník ho zavře do chlívku a liška 
prasátko odnese. Přibíhají ostatní zvířátka a chtějí prasátko vysvobodit. Kohout však odmítá 
Ferdu a nechává ho na dvorku. Liška však chytí i kohouta. Ale Ferda oba zachrání.

Pohádka o tom, jak se domácím zvířátkům - kozlíkovi, kočičce a kohoutkovi nelíbilo  
na dvorečku s dědečkem a proto utekla. Neměla ale kam jít, tak v lese našla jeskyni,  
kde ovšem bydleli loupežníci, kteří plánovali, jak přepadnout domeček s dědečkem. Zví-
řátka se ale vrátila rychle zpět k dědečkovi a zahnala loupežníky.
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25. června jsme se zúčastnili nesoutěžní loutkářské přehlídky v Hořovicích s pohádkou 
Pták Ohnivák a liška Ryška. Přehlídky se zúčastnily 4 amatérské a 1 profesionální sou-
bor.

2. července 2005 jsme vyrazili na 3 denní zájezd na moravský Velehrad. Hráli jsme  
3. července od 13,00 hodin do 16,00 hodin celkem 3 představení - Čert a Káča, Zlatovlás-
ka a Honza u krále v rámci Dnůlidí dobré vůle na „B“ scéně u velehradské baziliky.  Celkem 
naše odpolední představení shlédlo přes 380 diváků.
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Posledním představení v sezóne 2004 - 2005 bylo představení Čert a Káča na slavnostech 
v Železné Rudě.

Tím nám však ale prázdniny nezačaly. 3 týdny - každý všední den v podvečer - jsme při-
pravovali a vyráběli loutky, kulisy a rekvizity na naše dvě nová představení, která chceme 
hrát v březnu 2006  a v listopadu 2006. 

A tím jsme v podstatě plynule vpluli do sezóny 2005 - 2006, na kterou se už moc těšíme.

-  25  -



Dívka roku 2005
6. března 2005 Měšťanská beseda Plzeň
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Letošní, již 9. ročník se uskutečnil 6.3. 2005 v Měšťanské Besedě v Plzni. Soutěž mode-
roval Jan Čenský. Mezi hosty vystoupil finalista SuperStar Julian Záhorovský a zpěvák 
Marek Černoch. Zazpívala i loňská vítězka soutěže a první vicemiss. Tancem k zábavě 
přispěla taneční skupina Škrtt Třemošná a taneční skupina Mystery Plzeň.

    Soutěže se zúčastnilo 12 děvčat z Plzeňska ve věku 13 – 15 let. Soutěžící čekal rozho-
vor s moderátorem, představení se, volná disciplina, ukázka aerobiku a módní přehlídka, 
která byla letos ve znamení ležérních kostýmků.
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    Discipliny hodnotila sedmnáctičlenná porota, jež to rozhodně neměla lehké. Vítězkou 
soutěže Dívka roku 2005 se stala Kamila Potužáková z Třemošné, 1. vicemiss Anežka 
Kordová z Plzně a 2. vicemiss Petra Tuháčková z Drahenic. Titul Miss foto získala Petra 
Barchanská z Trnové a diváci zvolili Miss sympatií – Lucii Sobotkovou z Plzně.
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   Celá akce proběhla hlavně díky sponzorům, kteří finančně pomohli této akci do živo-
ta. Poděkování patří i těm, kteří darovali ceny pro soutěžící a všem ostatním, bez nichž  
by se tato soutěž vůbec neuskutečnila. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
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Další úspěchy naše vítězky slavily v oblastním kole v Kalových Varech, kde Kamila 
Potužáková obsadila 2. místo a Anežka Kordová 3. místo. Tím obě dívky postoupily do ná-
rodního kola, které se konalo v Ostravě. Umístění v národním kole nám také samozřejmě 
přineslo úspěch. Dívky si odvezly 4. a 5. místo. 

Hlavní organizátor nám přidělil statut organizátora oblastního kola soutěže od roku 
2006. Pořádáním tohoto kola zároveň oslavíme již 10. výročí této soutěže.



Letní činnost 2005
Úněšov, Klenovice, Třemošná
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Jaké byly prázdniny s Kamarádem? Nabídka letních činností byla pestrá  pro všechny, 
tak aby si děti mohly vybrat to, co je právě zajímá. 

Hned od 3. července 2005 vyrazily zájemci o rybaření na stanový rybářský tábor  
u Úněšova. Jako každý rok ve spolupráci s místními rybáři zde stanovalo celkem 24 dětí, 
které se na rybníku Hroznata učily rybářské technice. Kromě rybaření jim 6 vedoucích 
připravovalo různé hry a soutěže.

Další tábor se uskutečnil také již tradičně, a to v Klenovicích, kam přijelo celkem 30 dětí 
z celého okresu Plzeň - sever. 
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Letošní téma bylo „S Kamarádem s přírodou a v přírodě“. V duchu ekologie se děti 
hravou formou seznamovaly s přírodou, jak ji chránit a neškodit jí, jak si rozdělat správně 
oheň, jak správně tábořit, poznávat rostliny, zvířata apod.
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Děti se učily bojovat s přírodními živly jako je voda a oheň, a nebo jim také porozumět 
jako např. vzduchu nebo zemi. Zajímavá byla výroba totemů představujících přírodní živly, 
táboráky, nechyběla také noční hra, letní kino či diskotéka pod širým nebem.

Na ukončení prázdnin pro vás DDM Kamarád uspořádal ještě příměstské sympozium 
pro zájemce o keramiku, ale i pro ostatní děti, které ještě poslední dny prázdnin chtěly 
strávit aktivně a zajímavě. 
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Děti si vyráběly keramické výrobky, batikovaly, vyráběly masky a obrázky s ubrouskouvou 
technikou. Kromě výtvarných činností pro ně vedoucí připravili táboráky, výlety, maškarní 
karneval se zahradní diskotékou, pexesový turnaj apod. Celkem 19 dětí, které „tábořily“ pří-
mo v prostorách DDM a 5 vedoucích tak zakončili letošní prázdniny.

Letní prázdninová činnost probíhala také celé dva měsíce na novém odloučeném pra-
covišti - „Sport Centrum Chanos“ a i přes probíhající celkem rozsáhlou rekonstrukci soci-
álního zařízení, sportovní činnost nezahálela. Zájemci zde využívali fitness centrum, dále 
Grünsport cycling, aerobic, jógu, fitbally a v neposlední řade Bambino klub. Prostory Sport 
Centra využívali také stolní tenisti nebo také skupina Magic ke svým zkouškám.  
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Otevření pracoviště  
v Horní Bříze

1. října 2004
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V pátek 1. října 2004 jsme slavnostně otevřeli nové odloučené pracoviště Domu dětí  
a mládeže Kamarád Třemošná v Horní Bříze, kam jsme tak rozšířili svoji činnost našeho 
volnočasového zařízení. 

Ředitelka DDM Ilona Křížková společně se starostou města Horní Břízy panem Karlem 
Hinzem slavnostně přestřihli pásku a pozvali všechny přítomné hosty na prohlídku nových 
prostor. V suterénu MěÚ si mohli všichni přítomní prohlédnout dětský sálek a dvě dílny - ke-
ramickou a modelářskou. Dále pak viděli sportovní sál a kancelář tohoto pracoviště, které se 
nacházejí v prostorách bývalé knihovny - nad hasičskou zbrojnicí. 
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Program zahájila před budovou pěvecká skupina Magic seven. Vystoupení tanečního 
kroužku Alfa a orientálního tance návštěvníci slavnostního odpoledne viděli přímo v no-
vých prostorách. 

Pobočka DDM nabízí celou škálu zájmových kroužků, z kterých si mohou vybrat nejen 
děti a mládež, ale také dospělí. Volnočasové aktivity, jež dům dětí a mládeže nabízí, jsou 
převážně rekreační, zaměřené na sport a estetiku - vyplňují tak volný čas dětí. Ty tak mo-
hou rozvíjet své zájmy a koníčky. Přestože děti mají nabídku kroužků také ve škole, která 
je zaměřená především k výuce, dům dětí paletu zájmové činnosti doplňuje o další aktivity, 
něž mají děti zájem a mnohdy za nimi dojížděly právě do Třemošné. 
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Ve spolupráci s ostatními školskými zařízeními připravuje hornobřízská pobočka DDM i další 
programy, např.:  různé kulturní pořady, soutěže nebo odbornou metodickou pomoc k výtvarné  
a keramické výchově. 

Za velkou vstřícnost a náklonnost pana starosty Hinze a také obětavou pomoc paní 
Kaufmanové při přípravách otevření této pobočky jim oběma patří naše poděkování.             
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Napsali o nás ...
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Inspekční činnost 
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Kontakty na všechna pracoviště DDM Kamarád:
www.ddmkamarad.cz

e-mail: info@ddmkamarad.cz

DDM Kamarád Třemošná, příspěvková organizace
Tyršova 916,  330 11 Třemošná

tel. a fax: 377 953 651
e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz 

IČ: 60610654

Odloučená pracoviště: 
TŘEMOŠNÁ - SPORT CENTRUM CHANOS
U Stadionu 964, 330 11 Třemošná
mobil: 604 841 716 a 603 147 877 

e-mail: sportcentrum@ddmkamarad.cz

ZRUČ:
Školní 197, 330 08 Zruč

e-mail: zruc@ddmkamarad.cz

HORNÍ BŘÍZA:
tř. 1. máje 497, 330 12 Horní Bříza

mobil: 605 247 385



© 2005
Dům dětí a mládeže KAMARÁD Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, 

okres Plzeň - sever, příspěvková organizace
tel. a fax: 377 953 651, e-mail: info@ddmkamarad.cz, www.ddmkamarad.cz

Grafika, sazba, tisk: ERB Production s.r.o., reklamní manufaktura,  
Karlovarská 131, 323 00 Plzeň, tel.: 377 537 971,  

e-mail: info@erbproduction.cz, www.erbproduction.cz


