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Úvod 

Vážení přátelé, příznivci,   

DDM Kamarád v souladu se školským zákonem 
vydává Výroční zprávu za školní rok 2006/2007. Zá-
měrem je prostřednictvím této Výroční zprávy nabíd-
nout spolehlivé informace o činnosti našeho zařízení, 
zmapovat vývoj mimoškolní činnosti v našem městě 
a ve vybraných tématech reflektovat jejich proměny 
a rozvoj. 

Dokument je určen nejen všem pracovníkům 
státní správy a samosprávy zejména v oblasti školství, 
ale také by měl posloužit všem ostatním veřejným i 
soukromým institucím, rodičům, odborné i široké 
veřejnosti. Zpráva se obrací na každého, kdo má jak 
profesní, tak občanský zájem poznat činnost našeho zařízení, zdokonalit se v oblastech 
zájmového vzdělávání a celkově se orientovat v problematice mimoškolní činnosti.

Věřím, že Výroční zpráva, kterou jste dostali do rukou, se Vám svým bohatým 
datovým materiálem a informacemi o činnosti DDM Kamarád stane vedle řady jiných 
zdrojů a spolu s nimi užitečným pomocníkem.

Bc. Ilona Křížková
ředitelka DDM Kamarád
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1. Charakteristika školy
1.1. Název, adresa, právní forma, kapacita, IZO 

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

adresa: Tyršova 916, 330 11 Třemošná

telefon a fax: 377 953 651

e-mail: info@ddmkamarad.cz

web: ddmkamarad.cz

IČO: 60610654

IZO: 115 600 400

Právní forma: příspěvková organizace

Kapacita: 900

Ředitelka zařízení: Bc. Ilona Křížková

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – odloučená pracoviště:

1. Školní 197, 330 08 Zruč – Senec

2. U Stadionu 964, 330 00 Třemošná

3. třída 1.máje 497, 330 11 Horní Bříza
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1.2. Název a adresa zřizovatele

Město Třemošná, Sídliště 992, 330 11, obec, IČO: 00258415

1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol

10.11. 2006

1.4. Turistické základny

letní táborová základna Klenovice

1.5.  Doplňková činnost

• realitní činnost

• správa a údržba nemovitostí

• pořádání kulturních akcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

• pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

• hostinská činnost

•provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici
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číslo název kroužku pracoviště
počet 
přihlá-
šených

vedoucí

1. Keramický  I. – děti Třemošná 8 Ivana Valdhansová 

2. Keramický  II. – Třemošná děti Třemošná 8 Ivana Valdhansová

3. Keramický  III. – Třemošná dospělí Třemošná 8 Ivana Valdhansová

4. Výtvarný Třemošná 10 Irena Jelínková

5. Taneční  Škrtt Třemošná 15 S. Křížková, V.Zusková

6. Loutkářský soubor Třemošná 15 Radek Koňařík

7. Karate – začátečníci Třemošná 14 Škola NARAMA

8. Karate - pokročilí Třemošná 14 Škola NARAMA

9. Junior aerobic Třemošná 9 Kamila Potužáková

10. Bowling mladší Třemošná 10 Rostislav Brzica. LVokroj

11. Bowling starší Třemošná 11 Rostislav Brzica. L.Vokroj

12. Dívka Třemošná 9 Bc.I.Křížková, M.Vlková, R.Pavlíček

13. Stolní tenis pro děti Třemošná 5 Václav Denk

14. Stolní tenis pro dospělé Třemošná 10 Václav Denk

15. Cycling 
Sport Centrum 

Chanos
Bc. Ilona Křížková

16. Cycling
Sport Centrum 

Chanos
69 Bc. Kateřina Beranová

17. Cycling
Sport Centrum 

Chanos
Mgr. Jiří Kronych

18. Bodyforming
Sport Centrum 

Chanos
41

Zuzana Dořáková,  
Eva Fenclová

19. Fitbally
Sport Centrum 

Chanos
54 Bc. Šárka Zoubková

20. Trampobody
Sport Centrum 

Chanos
14 Bc. Šárka Zoubková

21. Jóga
Sport Centrum 

Chanos
28 Gabriela Beránková

22. Cvičení pro ženy
Sport Centrum 

Chanos
25 Mgr. Mirka Vokounová

23. Bambino klub I.
Sport Centrum 

Chanos
32 dosp.

Mgr.Lucie Karbanová,  
Irena Jelínková

2. Údaje o zájmové činnosti a o členech 
zájmových útvarů

2.1. Přehled o kroužcích
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24. Bambino Klub II.
Sport Centrum 

Chanos
35 děti

Mgr.Lucie Karbanová, 
Irena Jelínková

25. Orientální tance
Sport Centrum 

Chanos
7 Jana Tenglerová

26. Logopedie
Sport Centrum 

Chanos
16 Mgr. Ivana Radová

27. Počítače 
Sport Centrum 

Chanos
6 Tomáš Jánský

28. Paci,paci,pacičky
Sport Centrum 

Chanos
22 Marta Vavříková

29. Fitness
Sport Centrum 

Chanos
91

30. Internetová kavárna
Sport Centrum 

Chanos
47

31. Tanečná - Alfa Horní Bříza 9 Lucie + Zorka  Kepkovy

32. Cvičení pro děti Horní Bříza 14 Soňa Trnková

33. Aerobní a míčové aktivity Horní Bříza 10 Iveta Vodicová

34. Rybářský kroužek Horní Bříza 6 Petr Kokoška

35. Pojď si hrát Horní Bříza 9 Andrea Kuttová

36. Bambino klub Horní Bříza 19 + 21
Andrea Kuttová,  
Petra Begalová

37. Orientální tance I.- děti Horní Bříza 4 Lucie Kepková

38. Orientální tance II. – dospělí Horní Bříza 5 Lucie Kepková

39. Orientální tance III. – dospělí Horní Bříza 5 Lucie Kepková

40. Orientální tance IV. - dospělí Horní Bříza 6 Lucie Kepková

41. Keramický I. Horní Bříza 13 Irena Jelínková

42. Keramický II. Horní Bříza 11 Eva Vojáčková

43. Letecký modelář Horní Bříza 9 Jindřich + Roman Šlapáčkovi

44. Cyklistický Horní Bříza 11 Hana Nová

45.
ANP pro dyslektiky  
a dysgrafiky

Zruč - Senec 12 Mgr. Marie Maltasová

46. Cvičení z ČJ Zruč - Senec 20 Mgr. Marie Maltasová

47. Příprava k přij.zkouškám z ČJ Zruč - Senec 19 Mgr.  Radka Černá

48. Angličtina pro děti Zruč - Senec 8 Zdeňka Winkelhöferová

49. Keramický I. Zruč - Senec 15
Ivana Egermajerová,  
Vlad. Poppová

50. Keramický II. Zruč - Senec 15 Eva Vojáčková

51. Umělecký kroužek Zruč - Senec 12 Eva Vojáčková

52. Logopedie Zruč - Senec 20 Eliška Beránková

53. Aerobic I. Zruč - Senec 15 Mgr. Iva Šusterová

54. Aerobic II. Zruč - Senec 16 Mgr. Iva Šusterová
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Pracoviště Počet ZÚ Počet čle-
nů celkem

Předškol-
ní děti 

děti do 
15 let 15 - 18 dospělí

Třemošná
Tyršova

14 146 9 110 9 18

Třemošná
Sport Centrum Chanos

16 487 63 60 30 334

Zruč – Senec 10 152 0 152 0 0

Horní Bříza 14 152 34 79 4 35

Celkem 54 937 106 401 43 387

2.2. Počet přihlášených dětí a zájmových útvarů
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2.4.Ediční a publikační činnost

Dům dětí a mládeže má velmi profesionální zpracování v oblasti public relation.  
S veškerými informacemi o našem zařízení se mohou zájemci setkat ve všech podobách. 
V první řadě naše zařízení zdobí odpovídající veselé dětské logo, dále jsou k dispozici naše 
internetové stránky, které obsahují veškeré informace o činnosti DDM – nabídku pra-
videlné činnosti, kontakty a adresy všech pracovišť, články a fotografie z akcí, měsíční 
nabídku akcí, cvičební měsíční rozpisy, o-line přihlášku, Zpravodaje, výroční zprávy, lout-
kové divadlo, soutěž Dívka roku a další důležité informace a odkazy. Dále připravujeme 
prostor pro sponzory, uveřejnění školního vzdělávacího programu a další náležitosti. 

Velmi důležitou publikační činností je  vydávání našeho časopisu „Zpravodaj“, kte-
rý je zdarma distribuován do všech domácností v Třemošné a okolních obcí. Neméně 
důležitá je distribuce letáků, plakátů, pozvánek, přání k významným svátkům a dalších 
prezentačních upomínek. DDM Kamarád má k dispozici prezentaci celého zařízení  
na CD a připravuje prezentační vydání DVD k 30. výročí založení. 

Pro další informovanost využíváme místní rozhlas, tisk a spolupracujeme s médii 
– TV a rádia. Abychom měli stále blíže k zákazníkům, připravili jsme anonymní dotazník, 
který je k dispozici na odloučeném pracovišti pohybových aktivit. Výsledky budou postup-
ně uveřejňovány a vyhodnoceny. 

Nezapomínáme také na 3D reklamu v podobě upomínkových předmětů jako jsou 
propisovací tužky, hrnečky, misky a firemní trička s naším logem, která naše pracovnice 
hrdě nosí na všechny pořádané akce.
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Počet všech pracovníků Počet pedagogických
interních pracovníků

Počet provozních
interních zaměstnanců

Počet externích
pracovníků

a b a b a b

10 7,8 5 5 5 2,8 38

3. Údaje o pracovnících
3.1.  Přehled o interních a externích zaměstnancích DDM

3.2. Kvalifikaci, praxe a způsobilost interních zaměstnanců 

Poř. 
číslo Jméno, titul Délka    

praxe
Funkční    
zařazení Absolvent  školy Pracovní   

úvazek

1. Křížková Ilona, Bc. 20 ředitelka

Karlova univerzita,  
Pedagogická fakulta – obor 

školský  
management

1

2. Karbanová Lucie, Mgr. 20
zástupce ředi-

telky
Pedagogická fakulta Plzeň 1

3. Jelínková Irena 27
vedoucí  

pracoviště
SPgŠ Karlovy Vary,

SZTŠ Plasy
1

4. Vavříková Marta 11
vedoucí odl.
pracoviště

Studentka  SPgŠ 1

5. Kuttová Andrea 9
vedoucí odl. 
pracoviště

Studentka  SŠ 1

6. Silvie Šnajdrová 12 provozní účetní Gymnázium Plasy 0,8

7. Michal Křížek 32 údržbář SOU Plzeň 0,5

8. Vlková Martina 14
recepční
uklízečka

SOU obchodní Plzeň
0,625
0,438

9. Iva Kuneschová 1,5 uklízečka SOU Plzeň 0,25

10. Zdeňka Nová 7 uklízečka SOU Plzeň 0,25
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ředitelka DDM Kamarád
Bc. Ilona Křížková

zástupkyně ředitelky
Mgr. Lucie Karbanová

pedagogická pracoviště
Irena Jelínková
Andrea Kuttová
Marta Vavříková

provozní zaměstnanci
úklid a recepční: Martina Vlková,

Iva Kuneschová, Zdeňka Nová
údržba: Michal Křížek

ekonomický úsek
provozní účetnictví: Silvie Šnajdrová

mzdové účetnictví: Radka Lídlová

vedlejší hospodářská činnost,
tělovýchovná činnost
vedoucí: Marta Vavříková

sponzorská činnost,
marketing, public relations, propagace

externí firmy

ostatní hospodářská činnost
realitní činnost, pořádání akcí,  

hostinská činnost

3.3 Organizační struktura DDM Kamarád Třemošná
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4. Další vzdělávání pedagogických  
    pracovníků 

Téma akce DVPP Vzdělávací    
instituce Časový rozsah Počet účastníků 

Brána jazyků - Anglický jazyk NIDM Praha 150 hodin
Bc. I. Křížková, Mgr. L. Karbanová,  
I. Jelínková, A. Kuttová

Jóga ASPV Plzeň 8 hodin Mgr. I. Šusterová

Respektovat a být respek-
tován

Krajské centrum vzdě-
lávání Plzeň

8 hodin A. Kuttová, I. Jelínková

Projevy chování nezletilých 
a mladist.
 I. + II. část

ETERIA Praha 40 hodin
Bc. I. Křížková, Mgr. L. Karbanová, A. Kuttová, 
M. Vavříková, I. Jelínková, M. Vlková

Pilátes FACE CZECH Praha 16 hodin
Bc. I. Křížková, Mgr. L. Karbanová,   E. Fen-
clová

Velikonoční aranžování
Krajské centrum 
vzdělávání Plzeň

5 hodin I. Jelínková

Školení lyžařského instruk-
tora

NIDM Praha 38+ závěr.test I. Jelínková

Ukázka Tv
Krajské centrum 
vzdělávání Plzeň

4 hodiny I. Jelínková

Image pedag. pracovníka
Krajské centrum 
vzdělávání Plzeň

8 hodin I. Jelínková

Autismus
Krajské centrum 
vzdělávání Plzeň

8 hodin A. Kuttová

Zdravotník zotavovacích 
akcí

NIDM Praha 40 hodin
Mgr. L. Karbanová, I. Jelínková,  
M. Vavříková, A. Kuttová

Studium pro vychovatele, 
pedagoga volného času a 
asistenta pedagoga

Krajské centrum 
vzdělávání Plzeň

80 hodin A. Kuttová

Školní vzdělávací program 
pro SVČ

NIDM Praha 8 hodin Bc. I. Křížková
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5. Analýza výchovně vzdělávací  práce
5.1. Metodická činnost

Metodickou činnost využívají především mateřské školy v Třemošné a Horní Bříze a zá-
kladní škola v Třemošné a v Trnové. Ve školním roce 2006/2007 bylo uskutečněno 
celkem 12 akcí zaměřené na keramickou činnost. Pod vedením odborné pracovnice 
DDM a za účasti učitelek jednotlivých školských zařízení vyrábělo celkem 423 dětí růz-
né výrobky zaměřené na dané téma. Celkem se zúčastnilo 325 dětí z mateřských škol  
a 98 dětí ze základních škol. 

5.2. Soutěže, výsledky

Název soutěže Kategorie Počet  
dětí Umístění – jméno žáka

Základní kolo Dívka roku - casting 13 – 15 let 9
1.,2.,3.,4. místo – postup 
do oblastního kola

Oblastní kolo Dívka roku v Plzni 13 – 15 let 4 3.,4. místo

Taneční pohárová soutěž v Horní Bříze Junioři 15 3. místo

Taneční pohárová soutěž v Chebu Junioři 15 4. místo

Mistrovství ČR v bowlingu Kutná Hora
mladší 3

starší 2

Turnaj ve stolním tenise Plzeň děti 2 1. místo

Velikonoční turnaj ve stolním tenise dospělí 8

Rybářské závody H.Bříza děti 14

Vánoční turnaj ve stolním tenise dospělí 15

Regionál.kvalif. na MČR bowlingu Praha

ml. chlapci

11

3., 5.  místo

dívky do 12 2., 3., 6., 8.  místo

st. chlapci 1., 2.  místo

do 15 dívky 2.  místo

do 18 chlapci 5., 6. místo

Turnaj stolní tenis Plzeň děti 4

Vánoční turnaj v bowlingu děti 31

Výtvarné soutěže - účast děti 10
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5.3. Letní činnost

Název LČ Počet dětí Počet vedoucích Počet pobyt.dnů

1. Ozdravný pobyt v Kalábrii 58 účastníků 5 10

2. Letní rybářské soustředění 16 dětí 5 + 3 instruktoři 6

3. Příměstský tábor v DDM 27 dětí 7 + 2 instruktoři 5

5.4. Příležitostná činnost

Každoročně naše zařízení pořádá několik desítek akcí převážně o víkendech, ale také 
během pracovních dní. Akce jsou pořádány dle poptávky, a to převážně pravidelné akce 
pořádané každý měsíc, akce k oslavám významných svátků, kulturní či jiná vystoupení, 
víkendy pohybových aktivit, velké postupové soutěže apod.

Akce pravidelné:
•   Loutková představení pro děti
•   Hrajeme na přání – pořad pro důchodce

Akce zaměřené k významným svátkům:
•   Den dětí
•   Halloween
•   Velikonoční tradice
•   Vánoční tradice
•   Den matek
•   Mikulášská nadílka

Akce pohybových činností:
•   víkendové maratóny
•   „Fičák“ – 7 hodinové cvičení
•   sportovní turnaje a soutěže
•   cycling pro sportovní kluby

Kulturní či jiná vystoupení
•   taneční soutěže a vystoupení
•   pěvecká vystoupení
•   ukázky z činností DDM – Den otevřených dveří, Ahoj prázdniny
•   maškarní karnevaly
•   návštěvy divadel, výstav apod.
•   zájezdová loutková představení
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Ostatní akce:
•   výtvarné techniky
•   výukové zájezdy
•   Dívka roku – postupová soutěž
•   Bambiriáda
•   výlety do aquaparku
•   výstavy výrobků z činnosti DDM

5.5. Jednorázové akce pedagogů s dětmi 

Jednorázové akce pedagogů s dětmi se týkají především talentů, kteří jsou připra-
vovány na různé významné či prestižní soutěže. Jedná se např. o přípravu  na soutěž 
miss, na soutěže v aerobicu nebo i jiných pohybových aktivit, sportovní postupové soutě-
že nebo umělecké. Dále děti využívají pomoc pedagogů např. k přípravě k přijímacím či 
talentovým zkouškách apod.

5.6. Návštěvy kulturních akcí
 

Tyto akce využívají jak děti, tak i dospělí a nebo převážně rodiče s dětmi. Velmi oblí-
bené jsou zájezdy do pražských divadel např. představení Spejbla a Hurvínka či návštěva 
muzikálů, galerií, vernisáží, výstav apod.

5.7. Akce uspořádané pro obec a veřejnost
 

Akce, které jsou pořádané pro město Třemošná jsou připravovány ve spolupráci s 
kulturními pracovníky města a za podpory zřizovatele. Jedná se především o pravidelné 
akce pro důchodce a pravidelná loutková představení pro nejmenší diváky z Třemošné a 
okolí. Dále o kulturní pořady pro děti a o maškarní karneval, který pravidelně pořádáme 
v KD v Záluží. Dále město využívá naše vystoupení při různých oslavách a výročí města a 
aktivně spolupracujeme při jejich přípravách a organizaci. 

          

5.8. Akce pro MŠ, ZŠ a ŠD

Akce probíhají převážně formou metodické činnosti – viz. metodická činnost.Činnost 
je zaměřená tématicky, děti si vyrábí keramické kachle, zvířátka, zvonečky apod. vždy 
před Vánocemi, Velikonocemi a ke Dni matek.

Další akce, které pořádáme pro MŠ a ZŠ jsou akce kulturní. Školská zařízení využí-
vají prostory našeho sálu a navštěvují hlavně naše loutková představení. Další akce jsou 
např: výstavy spojené s výtvarnými činnostmi, kulturní vystoupení umělců apod. 
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5.9. Spolupráce s jinými organizacemi

Nejdůležitější a nejlepší spolupráce je s naším zřizovatelem – městem Třemošná, 
dále s ostatními školskými zařízeními ve městě, a to s MŠ, ZŠ a ZUŠ. Dále spolupracu-
jeme s městskými úřady a školskými zařízeními v místech působiště odloučených praco-
višť - v Horní Bříze a ve Zruči.

Velmi intenzivní spolupráci rozvíjíme se sponzory, se školskou komisí, s komisí pro 
ochranu dětí a mládeže, se zastupiteli jednotlivých měst a s rodiči. Velkým přínosem 
je aktivní práce našich pracovníků v těchto složkách – členství v komisích, v zastupitel-
stvech apod.

Další  je pro nás velmi důležitá spolupráce s organizacemi - od školských, kulturních, 
památkových, sportovních, neziskových až po podnikatelské subjekty, které pořádají zá-
jezdová představení našeho 86letého loutkářského souboru po celém území ČR.

Velmi složitá spolupráce je však s těmi, kteří stále nechápou činnost mimoškolního 
zařízení jako rovnocenného partnera a spolupracovníka školství. Někteří ředitelé základ-
ních škol neustále bojují o počet dětí tak, že přetahují mimoškolní aktivity do svých zaří-
zení. Nejen, že některé školy pro tyto aktivity nemají vhodné podmínky, ale hlavně nejsou 
pro tyto účely určeny.Mnohdy tím nahrazují volné hodiny či činnost ŠD a především jsou 
tím zatěžováni učitelé, kteří právě ukončili svoji vyučovací hodinu. Jedná se konkrétně 
o školy, které mají ve svém místě působnosti  specializovaná mimoškolní pracoviště. 
Ztěžují tak finanční přerozdělování mzdových prostředků z KÚ, neznají problematiku 
normativu pro volný čas a slučují činnost škol s činností mimoškolních aktivit. Tento 
neustále nesmyslný boj velmi ztěžuje práci pedagogů volného času, interních i externích 
pracovníků, kteří v rámci celoživotního vzdělávání se věnují právě problematice volného 
času. Jde vždy a jen o postoj a profesionalitu ředitele, o kvality jeho managementských 
schopností, o kvalitní přehled problematiky ve školství a školské legislativy. Také záleží 
na postoji představitelů jednotlivých měst a na jejich prioritách k jednotlivým zařízením.
V tomto směru jde  především o nerovnocennou a nekalou konkurenci z důvodu poskyto-
vání bezplatného zájmového vzdělávání na školách. Pokud se legislativně neupraví stejné 
podmínky pro všechna školská zařízení, vidím do budoucna velké problémy ve spolupráci 
mezi jednotlivými zařízeními.
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6. Materiálně technické zajištění DDM

Pracoviště Tyršova:

+   nová kompletní rekonstrukce sociálního zařízení 
+   nová podlahová krytina na sále – parkety
+   připravený projekt na přístavbu loutkohereckého zázemí

-    stále trvá nákup nové aparatury na sál DDM, nákup větší keramické pece
-    stále trvá požadavek plynového regulátoru
-    stále trvá pořízení nových těsnících vchodových dveří DDM

Pracoviště Sport Centrum, Chanos:

+   nově vymalování vstupní recepce
+   vybavení fitness centra novými rotopedy
+   nové šatní skříňky
+   vyčištění sportovní haly – koberec, nepřístupná střešní okna
+   nákup tělocvičného nářadí – trampolíny
+   navaření oblouků na cyclingová kola

-   stále trvá dovybavení fitness centra
-   stále trvá vymalování šatny, internetové kavárny, fitness centra 
-   stále trvá výměna oken v celém objektu
-   stále trvá dovybavení Klubu

Pracoviště Zruč – Senec 

+   k dispozici nová velmi moderní učebna 
+   nové moderní sociální zařízení v prostorách školy
+   vymalování celého objektu školy

-   stále trvá vymalování keramické dílny

Pracoviště Horní Bříza

+   vybavení materiálového zázemí pro jednotlivé činnosti
+   vybudování nového vstupu do klubovny z chodby – původní průchod přes kancelář
+   pořízení počítače, tiskárny do kanceláře
+   zavedení internetu

-   stále trvá řešení problematiky malých nevyhovujících prostor o rozšíření  
     či přestěhování celého pracoviště
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7. Prevence sociálně patologických jevů 

Protidrogová koncepce DDM je zpracována v Minimálně preventivním programu a 
je průběžně plněna během celého školního roku.Je zaměřena především na informa-
tivní složku – umístěním informačních cedulí v prostorách všech pracovišť s důležitými 
kontakty a telefonními čísly na střediska, linky bezpečí a ostatní instituce zabývajících se 
problematikou sociálně patologických jevů. 

Další oblasti, které se zabývají touto problematikou je aktivní pohybová činnost a 
nabízená spontánní činnost. Obě tyto aktivity jsou poskytovány v rámci protidrogové pre-
vence na odloučeném pracovišti Sport Centrum Chanos.  V této oblasti se dále již řadu 
let pořádá několik akcí. Jednou z nich je postupová soutěž Dívka roku, kterou naše zaří-
zení vyhlašuje již 11 let. 

Dále s problematikou protidrogové prevence seznamujeme děti na letním táboře, 
kde každoročně připravujeme v rámci letních aktivit různé besedy s odborníky nebo 
ukázky z činností jednotlivých branných složek. 

V neposlední řadě je v této oblasti velmi důležitá spolupráce s ostatními školskými 
zařízeními, s rodiči a především aktivní práce v komisích jako je školská komise nebo 
komise pro právní ochranu dětí a mládeže.

Další novou akcí v rámci programu protidrogové prevence je vyhlášení bowlingové 
soutěže pro ZŠ na okrese Plzeň - sever.
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8. Výsledky kontrol a inspekcí

8.1. Inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2006 / 2007 nebyla provedena žádná kontrola. Poslední kontrola 
byla provedena 4. -7 .10. 2004 ČŠI, č.j.d4-1170/04-669

8.2. Kontroly zřizovatele

Ve školním roce 2006 / 2007 nebyla provedena žádná kontrola 

8.3. Kontroly hygieny

Ve školním roce 2006 / 2007 nebyla provedena žádná kontrola. Poslední kontrola 
OHS Plzeň-sever byla provedena 4. 5. 2003 – zápis uložen v BOZP. Kontroly z hygie-
ny jsou prováděny každoročně v průběhu letní činnosti v Klánovicích – zápisy uloženy v 
dokumentaci LČ.

8.4. Kontroly jiné 

Ve školním roce 2006/2007 nebyla provedena žádná jiná kontrola na našem zařízení. 
Poslední kontrola byla provedena 26.4.2004 OSSZ Plzeň – sever na pracovišti mzdové 
účetní v Trnové
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9. Účelové dotace

Název vyhlášeného programu, druh dotace – např. neinvestiční, výše přidělené dota-
ce, cíl projektu, hodnocení

a) MŠMT
b) Plzeňského kraje

1. Grantový program Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy  
s názvem: 

„ Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v rove 2006“ 

-    druh dotace: účelová dotace na úhradu materiálových nákladů neinvestičního  
     charakteru

-    výše dotace: 30 000,- Kč
 
-    cíl projektu: Cílem projektu je zajistit dosavadní činnost Klubu a jeho dalšího  
     rozšíření. Snahou je o co nejširší zapojení veřejnosti především z řad dětí a mládeže 
     a nabídnout jim smysluplné využití volného času. Tyto činnosti napomáhají přede- 
     vším k prevenci sociálně patologických jevů a poskytnout tak všem zájemcům  
     neorganizované aktivity.

-    hodnocení: Poskytnuté finanční prostředky budou využity na nákup materiálového 
     vybavení herny, popřípadě na úhradu provozních poplatků internetové kavárny. 
     V současné době „Klub“ nabízí v době od 16.00 do 21.00 hodin denně kromě  
     pátku a soboty prostory internetové kavárny s pěti počítači a hernu pro různé  
     zábavné činnosti. Právě tyto prostory herny budou postupně dovybavovány dalším 
     materiálním vybavením.
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2. Grantový program Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2007 s názvem: 

„Seznámení dětí s českou klasickou pohádkou“

-    druh dotace: účelová na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených  
     s organizací projektu

-    výše dotace: 10 000,- Kč

-    cíl projektu: Hlavním cílem projektu je seznámit děti, mládež a dospělé v Plzeňském 
     kraji s českou klasickou loutkovou pohádkou, která má v české historii již několik  
     století nezastupitelné místo. Diváci se seznámí s různými druhy loutek ale i s klasic- 
     kými texty pohádek.

-    hodnocení: Časové rozpětí projektu je rozloženo na celý kalendářní rok 2007.  
     Zájezdová představení začínají od ledna a pokračují až do prosince. Soubor v rámci  
     tohoto projektu seznamuje se svojí aktivitou i další obce v Plzeňském kraji, které  
     nemají možnosti využívat širšího spektra kulturního vyžití tak jako obyvatelé krajské  
     metropole. Během celého roku soubor odehraje přes 20 pohádkových představení,  
     z toho 10 na domovské scéně v DDM Kamarád Třemošná a dalších místech ČR.
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10. Zákon č.106/1999 Sb.  
o svobodném přístupu k informacím

Informační tabule vedení DDM Kamarád je vyvěšena na přístupném místě pro ve-
řejnost, a to přímo v chodbě DDM. Obsahuje veškeré náležitosti o svobodném přístupu  
k informacím, další potřebné informace o činnosti, o pracovnících, organizační 
strukturu, plán práce na příslušný školní rok, výroční zprávu atd. Ostatní informace,  
které jsou uloženy v ředitelně jsou na požádání předloženy k nahlédnutí – stížnosti, vyme-
zení pravomoci a působnosti ředitele apod.
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11. Řešení stížností

Ve školním roce 2006/2007  byl na adresu DDM dne 22.1. 2007 k rukám ředitel-
ky obdržen dopis psaný na počítači s nečitelným podpisem. Je tudíž veden jako anonym, 
který byl následně řešen s pracovnicí, které se stížnost týkala. Prověření celé stížnosti, 
hloubková kontrola a následná opatření jsou evidovány v knize stížností. Stížnost je vede-
na jako neoprávněná.  
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12. Výroční zpráva DDM o hospodaření  
v roce 2006

12.1. Údaje o zaměstnancích

Průměrný přepočtený počet pedago-
gických zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet  
nepedagogických zaměstnanců

Počet zaměstnanců 4,196 2,118

Dosažený průměrný  
měsíční plat

20.093,- Kč 9.230,- Kč
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N á k l a d y (v tis. Kč)

Číslo 
účtu

Název účtu

Schválený 
rozpočet  

na
rok 2006

Skutečné náklady
- aktuální stav

ke dni : 
31.12.2006

Rozdíl mezi 
skutečnými 

náklady  
a rozpočtem 

v % Pozn.

501 Spotřeba materiálu 485.00 388.152 96.848 80.03

Drobný hmotný inv. majetek 300.00 101.990 198.010 34.00

Potraviny 50.00 30.500 19.500 61.00

Ostatní 135.00 255.662 -120.662 189.38

502 Spotřeba energie 350.00 344.540 5.460 98.44

Elektrická energie

*) Tyršova 13.00 50.516 -37.516 388.58

Chanos 52.00 27.315 24.686 52.53

Vodné. stočné

*) Tyršova 8.00 6.489 1.511 81.11

Chanos 7.00 9.000 -2.000 128.57

Teplo 155.00 176.778 -21.778 114.05

Plyn 115.00 74.442 40.557 64.73

511 Opravy a udržování 84.00 14.151 69.849 16.85

512 Cestovné 60.00 50.578 9.422 84.30

513 Náklady na reprezentaci 10.00 9.630 0.370 96.30

518 Ostatní služby 450.00 362.017 87.983 80.45

Zpracování účetnictví - 104.720 - -

Vedení mzdové agendy - 18.000 - -

Telefon, internet - 111.831 - -

Ostatní - 127.466 - -

**) 521 Platy - 23.637 -23.637 -

**) 524 Zák. SP + ZP - 1.911 -1.911 -

538 Ostatní daně a poplatky 5.00 2.634 2.366 52.68

542 Pokuty a penále - 0.135 -0.135 -

549 Jiné ostatní náklady 35.00 54.451 -19.451 155.57

551 Odpisy HM 11.00 10.046 0.954 91.32

Celkem : 1 490.00 1 261.884 228.116 84.69

12.2. Zpráva o hospodaření

Rozpočet MÚ (v tis. Kč)



- 28 -

V ý n o s y (v tis. Kč)

Číslo účtu Název účtu
Schválený 
rozpočet  

na rok 2006

Skutečné výnosy
- aktuální stav

ke dni : 
31.12.2006

Rozdíl mezi 
skut. výnosy a 

rozpočtem v Kč
v % Pozn.

691/1

Provozní dotace MÚ 814.00 814.000 0.000 100

Odpisy 11.00 11.000 0.000 100

Ostatní dotace 50.00 50.000 0.000 100

691/2 Sponzoring-648 200.00 196.92 3.080 98.46
- viz 
dary

691/3 Poplatky 415.00 518.021 -103.021 124.82

691/4 Ostatní výnosy - 41.888 -41.888 -

Celkem : 1490.00 1 434.909 55.091 96.30

Celkem HV z rozpočtu MÚ: 173.01                

*) V případě více objektů se doplní název a spotřeba  energií u jednotlivých objektů.
**) V případě překročení rozpočtu KÚ na platy a další výdaje vč. zdůvodnění.

N á k l a d y

Název účtu
Schválený rozpočet  

na rok 2006

Skutečné náklady
- aktuální stav

ke dni: 31.12.2006

Rozdíl mezi 
skut. náklady a 

rozpočtem 
v % Pozn.

Platy 1 190.00 1 190.00 0 100

Zák. pojištění  SP+ZP 492.36 492.36 0 100

Zák. soc. náklady 2% HM 24.89 24.89 0 100

ONIV. OPPP. Stravování 34.20 34.20 0 100

OON 210.00 210.00 0 100

Celkem: 1 949.00 1 949.00 0 100

Rozpočet KÚ (v tis. Kč)

V ý n o s y

Název účtu
Schválený rozpočet 

na
rok 2006

Skutečné výnosy
     - aktuální stav

ke dni : 31.12.2006

Rozdíl mezi 
skut. výnosy a 

rozpočtem 
v % Pozn.

Provozní dotace na platy 1 949.00 1 949.00 0 100

a další výdaje

Informační  gramotnost 

Ostatní 

Celkem: 1 949.00 1 949.00 0 100

Celkem HV z rozpočtu KÚ 0.00
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Přijaté dary finanční a věcné ( tis. Kč)

Č. účtu Č. Účel daru Částka Pozn.

501500 1. Příležitostné akce - materiál Třemošná 0.30

501600 2. Den dětí – materiál Třemošná 14.40

501920 3. Dívka roku – materiál Třemošná 58.92

501922 4. Horní Bříza – materiál 0.94

501923 5. Velikonoce – materiál 0.80

518921 6. Den dětí – služby 6.16

518930 7. Dívka roku - služby 115.40

Celkem: 196.92

Zúčtování darů finančních a věcných

Č. účtu Č. Zúčtování dle účelu daru Částka Pozn.

648000 1. Zúčtování fondu – dívka roku 174.32

648001 2. Zúčtování fondu – Den dětí 21.50

648002 3. Zúčtování fondu – Přílež. akce 1.10

Celkem: 196.92

Celkem HV z darů:                      0.00

Dary (v tis. Kč)

Doplňková činnost (v tis. Kč)

N á k l a d y

Číslo účtu Název účtu Druh činnosti
Náklady ke dni:
31.12.2006

Pozn.

501019 Jóga - materiál 1.400

501109 Cykling -materiál 0.432

501110 Odpis dlouhodobého majetku  15.851

501800 Drobné vydání-materiál Třemošná 0.390

501 Spotřeba materiálu 18.073

502 Spotřeba energie Chanos 7.618

504000 Nákup zboží - HČ 6.979

504200 Nákup zboží - Bufet 14.188

504 Nákup zboží 21.167

521 Mzdové náklady 122.064

*) 524 Zák. pojištění SP + ZP 25.344

548 Manka a škody 5.618

Celkem : 199.885
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V ý n o s y

Číslo účtu Název účtu Druh činnosti
Výnosy ke dni:
31.12.2006

Pozn.

602700 Nájem +úklid 7.803

602710 Nájem LT Klenovice 30.640

602720 Nájem minitenis 0.420

602 Tržby z prodeje služeb 38.863

604100 Tržby za zboží důchodci - HČ 15.981

604200 Tržby – nápoje. občerstvení 29.299

604 Tržba za prodané zboží 45.280

649(691)
Jiné ostatní výnosy. 
příspěvky

219.655

Celkem : 303.798

Celkem HV z doplňkové činnosti: 103.913

HV celkem:  MÚ, KÚ, DARY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST

CELKEM VÝNOSY 3 687.690

CELKEM NÁKLADY 3 410.769

Celkem  HV: 276.921
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13. Závěrečná zhodnocení splnění úkolů,  
pro které byly organizace zřízena  
– celkové zhodnocení činnosti organizace 
v roce 2006

(úspěchy, neúspěchy – způsob řešení a nápravy)

Úspěchy za uplynulý školní rok:

- jasná vize, využití znalostí a práce se SWOT analýzou 
- vytvoření nového školního vzdělávacího programu
- naplněnost pravidelné činnosti na všech pracovištích
- rozšíření pravidelné činnosti o nové atraktivní aktivity – bowling
- zájem a velká účast na příležitostných akcí
- bohatá metodická činnost pro MŠ a ZŠ
- úspěchy v soutěžích – 1. místo v národním kole Dívka roku, účast na MČR  

           v bowlingu
- rozšíření nabídky spontánních aktivit – dovybavení „Klubu“ 
- nová nabídka – lyžařský víkendový výcvik
- úspěšný ozdravný pobyt v Kalábrii  
- zdařilé oslavy 85. výročí založení loutkářského souboru v Třemošné
- velmi dobrá návštěvnost pravidelných loutkových představení našeho souboru  

           v DDM (při periodicitě 14 dnů je průměrná návstěvnost cca 60 diváků)
- pořadateli vysoce hodnocena úroveň zájezdových představení loutkářského  

           souboru 
- úspěšnost grantových programů, finanční dotace 40 000.- Kč
- nově zrekonstruované sociální zařízení na centrálním pracovišti 
- nová parketová plocha na sále DDM
- získání nových certifikátů v oblasti DVPP
- získání bakalářského diplomu školského managementu ředitelky
- velmi dobrá spolupráce se sponzory, úspěšný frundraising – finanční účast  

           na akcích 
- zapojení do veřejného života města – členství v komisích. zastupitelstvu
- nová organizační struktura – nové kompetence, managementské schopnosti
- dobře zpracovaný public relation 
- velmi rozsáhlá a výdělečná hospodářská činnost – vylepšení rozpočtu
- velmi dobrá spolupráce se ZŠ Zruč a ředitelem školy
- připravovaný projekt pro zázemí loutkoherecké scény a skladových prostor
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Neúspěchy

- několikaleté nedostačující finanční prostředky na OPPP
- neustálé dohadovací řízení o normativním rozdělování finančních prostředků  

           z KÚ
- špatná komunikace a odmítavý přístup ředitele ZŠ Horní Bříza ke spolu- 

        práci – nesmyslnost konkurenčních bojů – manipulace, neprofesionalita, místní 
           politikaření

- netečnost a nezájem některých představitelů města o činnost DDM
- neuskutečnění stanového tábora v Klenovicích – nízký počet zájemců
- stále trvají některé požadavky nutných oprav a rekonstrukcí, nákup nového  

       vybavení a materiálů pro činnost – výměna oken na Chanosu, nové vchodové   
       dveře v DDM, regulace topení, rekonstrukce kuchyně, nákup větší keramické  
   pece, glazovací pistole, hrnčířského kruhu, vybudování šatny na Chanose, 
           dovybavení fitness centra, vymalování objektu apod.

Způsoby řešení a nápravy

-    snaha o lepší podmínky při rozdělování mzdových prostředků - tvorba vyhovujícího 
           normativu pro volný čas

- zlepšit spolupráci v Horní Bříze, a to především stávající kvalitou a profesionál- 
 ním přístupem odloučeného pracoviště, udržením zájmů dětí a rodičů o naši 
 činnost, stále zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku a přesvědčit představitelé města 
 o naší důležitosti a o začlenění se mezi přední instituce ve městě. Dále začlenit 
 pracovníky do veřejného života města – členství v komisích a v zastupitelstvu  
 a spolupracovat s ostatními organizacemi ve městě

- zatraktivnit letní činnost na stanovém táboře v Klánovicích – např. jazykové  
 zaměření 

- vyvíjet stále větší snahu o získání zájmu ostatních představitelů města
- postupné dovybavování a nákupy na základě možností a výše přiděleného  

 rozpočtu    

V Třemošné, 25.9.2007 

zpracovala: Bc. Ilona Křížková
ředielka DDM Kamarád
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14. Přílohy
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GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY 
PRO ROK 2007

Žádost o poskytnutí finančních prostředků Uzávěrka do 21.2.2007

Evidenční číslo  RPK ZPK    

Divadlo Hudba, tanec Výtvarné umění Literatura Audiovize

Kulturní dědictví Postupové přehlídky Karel Klostermann Průřezové a přesahující projekty

Žádost podána 
kompletní ANO NE

Chybí 
přílohy 
č.

 

Název projektu Seznámení dětí s českou klasickou pohádkou  

I - Základní informace o žadateli
Jméno nebo název Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná, okres Plzeň - sever 

IČ / Právní forma 60610654  /  příspěvková organizace 

Jsme neziskovou organizací ANO NE Plátce 
DPH ANO NE

Sídlo / bydliště Tyršova 916, 330 11 Třemošná 

 

tel/fax 377 953 651 

e-mail  reditelka@ddmkamarad.cz

web  www.ldtremosna.wz.cz, www.ddmkamarad.cz 

Kontaktní adresa (pokud se liší 
od sídla)  

Statutární zástupce  Ilona Křížková, ředitelka

 
bydliště Šeříková 950, 330 11 Třemošná

tel/fax 603 783 496 

Kontaktní osoba pro vyřízení 
této žádosti Ilona Křížková 

 
tel/fax 603 783 496 

e-mail reditelka@ddmkamarad.cz 

Číslo bankovního účtu žadatele  35-6820300217/0100
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Název a adresa peněžního 
ústavu  KB a.s., expozitura Třemošná, 330 11

Finanční úřad (přísl. pro 
daňové přiznání) Plzeň - sever

II - Základní informace o projektu
Divadlo Hudba, tanec Výtvarné umění Literatura Audiovize

Kulturní dědictví Postupové přehlídky Karel Klostermann Průřezové a přesahující projekty

Název Seznámení dětí s českou klasickou pohádkou 

Místo a datum realizace 
projektu  leden 2007 - prosinec 2007

Komu je projekt určen  od 3 let přes mládež až k dospělým – podle vhodnosti 
představení

Spolupracující subjekty
 Městská kulturní střediska, městské a obecní úřady, Domy dětí 
a mládeže, neziskové organizace, sdružení rodičů a přátel škol a 
další

Stručná charakteristika: Hlavním cílem projektu, který se pro oblibu mezi pořadateli opakuje, je 
seznámit děti, mládež a dospělé v Plzeňském kraji s českou klasickou loutkovou pohádkou, 
která má v české historii již několik století nezastupitelné místo. 
Diváci se seznámí s různými druhy loutek a také s klasickými texty pohádek. 
Děti v  těchto pohádkách nenajdou žádné násilí, ale především důvtip, chytrost, statečnost a 
spoustu legrace, neboť především tak vítězí v pohádkách dobro nad zlem. 
Po představení se děti seznamují s různými typy loutek a to nejen s těmi, s nimiž se představení 
hrálo, ale i s dalšími typy, jež máme připravené – marionety, jednoroční a dvouruční maňásky, 
javajky. 
Tento způsob zájezdových a domácích představení jsme realizovali již v roce 2004 a 2006  
a pro zájem pořadatelů jej v tomto roce opakujeme s drobnými změnami.

III - Financování projektu 

NÁKLADY (předpoklad) Částka z toho předpokládaná úhrada z 
požadované dotace

Nájemné   

Energie a další provozní 
náklady  2.000,- Kč  0,- Kč

Doprava  5.000,- Kč  0,- Kč

Propagace  10.000,- Kč  2.000,- Kč

Stravování a občerstvení   
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Honoráře a ostatní osobní 
náklady  8.000,- Kč  2.000,- Kč

Materiál a vybavení  15.000,- Kč  6.000,- Kč

Mzdy vlast. pracovníků včetně 
SSZ  20.000,- Kč  10.000,- Kč

Jiné:   

   

   

Celkem 60.000,- Kč  20.000,- Kč

PŘÍJMY (předpoklad) Částka Zdroj příjmu
Vlastní příjmy (vstupné, 
účastnický poplatek, kurzovné 
atd..)

 20.000,- Kč  vstupné – dle počtu představení

Z prodeje reklamy   

Z prodeje zboží   

Sponzorské dary   

Veřejné zdroje (ministerstva, 
ostatní kraje, obce…)  20.000,- Kč  zřizovatel

Jiné:   

Celkem  40.000,- Kč  

SOUČASNÝ STAV FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU: 

40.000,- Kč z vlastních zdrojů – vstupné, zřizovatel

ROZDÍL MEZI NÁKLADY A 
PŘÍJMY 20.000,- Kč 

VÝŠE POŽADOVANÉ 
PODPORY 20.000 Kč, tj. 33% z celkových nákladů na projekt
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IV -  Doplňující informace
Stupeň rozpracovanosti projektu v době podání žádosti: Celý projekt již od ledna 2007 běží – byla 
sehráno již 7 (1 zájezd) pohádek, během března bude sehráno dalších 5 (1 zájezd), v dubnu je 
zatím naplánováno 5 představení (3 zájezdy). V květnu sehrajeme 2 představení (1 zájezd) a 
červen si necháváme volný na zájezdová představení. Ostatní představení od července budou 
realizována dle požadavků pořadatelů. Jen na domovské scéně zahrajeme v této sezóně cca 20 
pohádek.

Ostatní žádosti o finanční příspěvky od Plzeňského kraje pro rok 2007:

Název programu Oblast podpory (popř. Odbor KÚ 
PK, který bude vyřizovat) Požadovaná částka

Finanční příspěvky z veřejných zdrojů obdržené v předcházejících dvou letech: 

Poskytovatel Částka Na projekt 

 OKP KÚ PK  15.000,- Kč  Česká klasická pohádka ještě žije - 2005

 OKP KÚ PK  10.000,- Kč Seznámení dětí s českou klasickou 
loutkovou pohádkou - 2006 

   

K žádosti přikládám následující povinné přílohy (označte) Ano/ne
Kontrola 
OKPP KÚ 

PK
č.1) Podrobný popis projektu  ano  

č. 2) Sebehodnocení žadatele (neplatí pro obce)  ano  

č. 3) Doklad o přidělení IČ   ano  

č. 4) Doklad o právní subjektivitě organizace (neplatí pro obce)  ano  

č. 5) Doklad o statutárním zástupci  ano  

č. 6) Plná moc (v případě, kdy je žadatelem zplnomocněná osoba)  ne  

č. 7) Roční účetní uzávěrku (neplatí  pro obce a jejich příspěvkové 
organizace, přísp. org. zřizované PK a fyzické osoby)  ne  

č. 8) Výroční zprávu za předchozí rok (neplatí pro obce a přísp. organizace 
zřizované PK a FO)  ano  

č. 9) Doklad o zřízení bankovního účtu  ano  

č. 10) Doklad o ošetření autorských práv (žadatel uvede, jakým způsobem 
byla autorská práva ošetřena a doloží o tom doklady nebo čestně prohlásí, 
že projekt neporušuje autorská práva)

 ano  
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PROHLÁŠENÍ
Žadatel prohlašuje, že: 

1. všechny výše uváděné údaje jsou pravdivé;

2. si je vědom, že žádná část finanční podpory nesmí být použita na jiný než uvedený projekt;
3. nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu 
subjektu;

4. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v 
prodlení se splácením splátek;

5. v termínech určených smlouvou o poskytnutí příspěvku poskytne vyúčtování použití dotace a 
zhodnocení projektu a umožní kontrolu plnění smlouvy ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole.

6. s ohledem na zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti Plzeňským krajem pro účely 
dotačního programu.

7. souhlasí se zveřejněním svého názvu/jména, názvu projektu a výše podpory v dokumentech 
Plzeňského kraje a na jeho internetových stránkách.

V Třemošné. dne 20.2.2007 Jméno: Bc. Ilona Křížková
podpis a 
razítko
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Podrobný popis projektu s využitím  
požadovaných finančních prostředků

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu „Seznámení dětí s českou klasickou pohádkou“ je seznámit děti, 
mládež ale i dospělé diváky v Plzeňském kraji s českou klasickou loutkovou pohádkou, 
která má v české historii již několik století nezastupitelné místo. Diváci se také seznámí s 
různými druhy loutek (marionetami, jednoročními maňásky, javajkami), ale i s klasickými 
texty pohádek. 

Děti v  těchto pohádkách nenajdou žádné násilí, kterému jsou denně vystaveny na televizní 
obrazovce, ale uvidí především důvtip, chytrost, statečnost a spoustu legrace, neboť hlavně 
tak vítězí v českých pohádkách dobro nad zlem.

Soubor v rámci tohoto projektu chce s klasickou pohádkou seznámit i další obce v Plzeňském 
kraji a 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 sídla, kde děti, mládež a dospělí lidé nemají možnost 
využívat širšího spektra kulturního vyžití, tak jako třeba obyvatelé krajské metropole.

Časové rozložení projektu:

Časové  rozložení projektu je naplánováno na celý kalendářní rok 2007. Třemošen-
ské loutkové divadlo DDM Kamarád, které je druhým nejstarším amatérským lout-
kářským souborem v západních Čechách, zahájilo letošní projekt prvním před-
stavením již v lednu 2007. Projekt bude pokračovat až do prosince tohoto roku. 
Soubor sehraje během něho přes 25 pohádkových představení, z toho 12 na domov-
ské scéně v DDM Kamarád Třemošná a další jsou představení zájezdová po obcích  
a městech Plzeňského kraje, ale i na dalších místech České republiky. 

Již uskutečněná představení v roce 2007:

Leden -  Krakonoš - Třemošná
   Ostrov splněných přání - Třemošná
Únor -  Aladinova kouzelná lampa - Třemošná  
  Červená Karkulka a Šípková Růženka - Česká Bříza
  Štika patří na pekáč - Třemošná
  Pohádka o Slunci - Třemošná
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Dohodnutá představení od března 2007:
Březen -  O statečné princezně Máně - Třemošná 
  O statečné princezně Máně - Nepomuk
  Vodníkova Hanička - Třemošná
  Červený kvíteček - Třemošná
  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku - Třemošná   
Duben -  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku - Holýšov
  Není nad Ferdu - Třemošná
  Zvířátka a loupežníci - Třemošná
  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku - Kaznějov 
  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku - Česká Bříza
Květen - Kouzelná galoše - Horní Bříza
  Kouzelná galoše - Třemošná
  Vodníkova Hanička - Kladruby
  Červený Kvíteček - Kladruby
Červen - dle zájmu pořadatelů 
Září -   Pták Ohnivák a liška Ryška - Mariánská Týnice 
Říjen -  O pyšné base - Třemošná
  Kašpárek vaří živou vodu - Třemošná  
  O statečné princezně Máně - Holýšov
Listopad -  Pták Ohnivák a liška Ryška - Třemošná   
  Jak Honza vyzrál na princeznu - Třemošná
Prosinec -  Vodníkova Hanička - Plzeň
  Červený kvíteček - Plzeň
  Zlatovláska - Loket
  Zlatovláska - Třemošná
  Zlatovláska - Horní Bříza
  Pohádkové klubíčko - Třemošná

Spolupráce s dalšími subjekty:

Při zájezdových představení spolupracujeme s různými dalšími subjekty – od DDM, škol-
ských zařízení, městkých nebo obecních úřadů, kulturních středisek až po různé neziskové 
organizace.

Využití požadovaných finančních prostředků:

Požadované prostředky budou samozřejmě využity pro zkvalitnění činnosti loutkového diva-
dla a možnosti pořádat další zájezdová představení po západních Čechách. 

Částka použitá na jízdné má dané využití. Náklady na propagaci jsou dávány na výrobu 
plakátů a pozvánek na jednotlivá představení. 
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Částka na materiál a vybavení bude využita na úpravu zájezdové konstrukce a dovy-
bavení zvukového parku. Druhá část prostředků na materiál a vybavení bude použita  
na materiál pro výrobu nové sady - 75 kusů marionet. Souboru nabídl jeho bývalý vedoucí 
ing. František Čečil zdarma výrobu nové kompletní sady marionet cca 75 kusů. Nabídku 
bychom rádi akceptovali také z  důvodu nedostatečného množství marionet ve fundusu. 
Je ovšem nutné zaplatit materiál na výrobu - extrudovaný polystyren a lepidlo na výrobu 
a kašírování hlav, barvy, dřevo na těla a výrobu rukou a nohou u truhláře - vysoustružení 
celkem 480 částí z lipového dřeva, dále ještě výrobu dřevěných vodících vahadel. Jsme 
však přesvědčeni, že celá tato investice, která je zanedbatelná proti nákupu celých loutek,  
se třemošenskému souboru rozhodně vyplatí a diváci, tak budou moci shlédnout i ma-
rionetová představení, která nebylo dosud možné s omezeným množstvím marionet na-
studovat. Celková částka na materiál pro marionetovou sadu by se měla pohybovat okolo  
13.000,- Kč.

Sebehodnocení žadatele
Za 86 let činnosti souboru máme velké zkušenosti s pořádáním loutkových představení, 
kterých jsme od roku 1947, kdy se vedou písemné záznamy o představeních sehrály přes 
790 představení po celé České republice. 
Vloni, v roce svých 85. narozenin, jsme seznámili při 31 pohádkových představeních na 
různých místech nejen plzeňského kraje, přes 3200 diváků – od dětí po dospělé s klasic-
kou českou pohádkou. To znamená, že každé představení navštívil v průměru 103 diváci. 
Pohádková představení klasických českých pohádek - sehráno bylo 17 různých titulů, byla 
sehrána marionetami, javajkami a jednoručními maňásky a tím se děti seznámily s různými 
druhy loutek. Loutky si zájemci po představení prohlédli a mohli si s nimi vyzkoušet i různé 
pohybové situace přímo na scéně nebo i jen tak za scénou s pomocí našich loutkoherců. 
Tím jsme tedy splnili náš záměr celého projektu a na různých místech jsme seznámili děti 
nejen s klasickou českou pohádkou, ale také s různými druhy loutek a umožnili jsme dětem 
si i s loutkami alespoň na chvilku vyzkoušet vodění loutek.
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Vyplní zpracovatel: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ PK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Pořadové číslo : Hodnocení:

Ž Á D O S T
O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

na podporu volnočasových aktivit
v roce 2007

Název akce, projektu nebo činnosti:                           „ Klub“

Údaje o žadateli  – právnická osoba:

Oficiální název:      Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná
IČO:  60610654     Registrovaný předmět činnosti:  výchovně vzdělávací a rekreační
Forma právnické osoby:  příspěvková organizace
Datum registrace právní subjektivity: 1.1. 2003
Adresa včetně PSČ: Tyršova 916, 330 11 Třemošná
Telefon:    377 953 651                                           Fax:  377 953 651
E-mail:  reditelka@ddmkamarad.cz                       Domovská str.:  ddmkamarad.cz
Jméno oprávněné osoby: Ilona Křížková
Adresa včetně PSČ:  1. máje 547, 330 11 Třemošná
Telefon:  377 953 651                  Fax:  377 953 651                      Mobil: 603/78 34 96

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:    35-6820300217/0100
Variabilní symbol: ______________________ Specifický symbol: ______________________
Název peněžního ústavu: KB Plzeň-střed, expozitura Třemošná
Adresa peněžního ústavu: KB Plzeň-střed, expozitura Třemošná
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Činnost žadatele: Zájmová spontánní činnost pro neorganizované zájemce všech    
                               věkových  kategorií

Rozsah akce, projektu nebo činnosti:

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

Termín realizace – zahájení: srpen
                               ukončení: červen
Místo konání:  odloučené pracoviště Sport Centrum Chanos DDM Kamarád 
                     
Působnost (město, region, ČR, zahraniční): město Třemošná a okolní spádová oblast
Předpokládaný počet osob: neomezeně dle zájmu a kapacity Klubu
Jaké věkové skupiny: pro všechny věkové kategorie
      

Cíle akce, projektu nebo činnosti:

Cílem tohoto projektu je zajistit dosavadní činnost Klubu a jeho dalšího rozšíření. V současné 
době je otevřena pro zájemce internetová kavárna a místnost s hernou. Je určena především 
dětem a široké veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách, a to v pondělí až čtvrtek + 
neděle od 16.00 do 21. 00 hodin. Nabídka slouží především pro zájemce, kteří se ve svém 
volném čase chtějí věnovat neorganizované činnosti, a to každý podle své momentální nálady. 
Klub navštěvuje široká veřejnost především pro zábavu. Internetová kavárna slouží  také 
k vypracování  úkolům do školy či do zaměstnání. Jelikož prostory tohoto odloučeného 
pracoviště jsou určeny především sportovním účelům a maminkám na MD je Klub využíván 
všemi věkovými kategoriemi. V loňském roce jsme rozšířili kavárnu o další 2 počítače, a 
proto také připravujeme výuku na počítačích pro další zájemce pod vedením počítačového 
instruktora.
Cílem celého projektu je zapojit co nejvíce veřejnosti především z řad dětí a mládeže 
a nabídnout jim smysluplné využití volného času. Tyto činnosti napomáhají k prevenci 
sociálně patologických jevů a snaží se stáhnout především děti s ulice, které nemají zájem o 
organizované aktivity. 
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Popis a charakteristika akce, činnosti nebo projektu:

Nabízené činnosti v současné době provozují internetovou kavárnu s pěti počítači a tiskárnou 
a hernu. Herna je vybavena společenskými hrami, stolem na stolní tenis, šipkami,tabulí na 
malování a knihami. Rádi bychom klubovnu do budoucna ještě zútulnili a dovybavili dalšími 
aktivitami. Plánujeme pořízení kulečníkových stolů a založit kulečníkovou ligu. Chtěli bychom 
do ligy zapojit co nejvíce veřejnosti všech věkových kategorií z širokého okolí.
Zájemci v současné době využívají tyto nabízené aktivity především v odpoledních, ale také 
i ve večerních hodinách. Pro přehlednost a hlavně bezpečnost je zajištěn pedagogický dozor 
na recepci, kde se děti zaregistrují a zaplatí symbolické vstupné 10,- Kč.V recepci si mohou 
zakoupit lehké občerstvení nebo se přihlásit na další nabízené činnosti v oblasti sportu. Zájemci 
dále mohou také využívat služeb solária, které má naše zařízení v pronájmu.

Rozpočet projektu:
Náklady (podrobně rozepsat – výše, druh a předp. zdroj financování):

Platy, OON (OPPP) včetně příslušných soc.plateb: mzda počítačového instruktora 
                                                                                                    cca 15 000,- Kč
                          
Materiálové náklady (včetně propagace): 

- propagace – plakáty,nabídky                                         cca  5 000,- Kč
- kulečníkové stoly                                                             cca 45 000,- Kč
- stolní a společenské hry                                                  cca   5 000,- Kč
- drobný materiál – papíry a barvy do kopírky              cca 10 000,-Kč

Nemateriálové náklady (služby): 
- poplatky za internet                                                       cca   10 000,- Kč
- údržba                                                                              cca  10 000,-Kč

                                                                        
Jiné náklady: 
                      
Celkové náklady:                                                            cca 100 000,- Kč   
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Plánované příjmy (podrobně rozepsat zdroje a částky):

Vstupné, účastnické poplatky apod.: vstupné 10,-Kč – cca 5 000,- Kč
Vlastní finanční vklad žadatele: z rozpočtu od zřizovatele – cca 25 000
Příspěvek státních nebo jiných orgánů: 
Ostatní zdroje příjmů (od koho, v jaké výši): 
Celkové příjmy:      30 000,- Kč                     

Bilance rozpočtu: 

Předpokládané příjmy:    30 000,- Kč      Celkové náklady: 100 000,- Kč

ROZDÍL:  

VÝŠE POŽADOVANÉ ČÁSTKY:  70 000,- Kč tj. 70 % z celkových nákladů  

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 školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu Plzeňského  kraje úplnou a podrobnou zprávu o realizaci včetně 
podrobného vyúčtování, a to nejpozději dle uzavřené smlouvy a na formulář.

V Třemošné  dne: 27.2. 2007
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Propagace DDM a PR
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Přehled o činnosti loutkového divadla v sezóně 2006 - 2007

Datum Titul Místo konání představení
9.9.2006 ukázky z her a loutek oslavy 120. výročí ochotníků v Žilově

10.9.2006 Čert a Káča Mariánská Týnice

12.9.2006 ukázky loutek a her - nábor do LD pro žáky ZŠ DDM Kamarád Třemošná

14.10.2006 Zlatovláska Holýšov

22.10.2006 Jak Honza vyzrál na princeznu DDM

17.11. 2006

Pták Ohnivák a liška Ryška
Zlatovláska

Honza u krále
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

oslavy 85. výročí založení loutkářského 
souboru Třemošná

1.12. 2006 Čert a Káča Hotel Continental Plzeň

2.12. 2006 Čert a Káča DDM Kamarád - Horní Bříza

3.12. 2006 Čert a Káča DDM Kamarád Třemošná

9.12. 2006 Čert a Káča Hrad Loket

10.12.2006 Čert a Káča Hrad Loket

6.1.2007 Krakonoš DDM Kamarád Třemošná

20.1.2007 Ostrov splněných přání DDM Kamarád Třemošná

4.2.2007 Aladinova kouzelná lampa DDM Kamarád Třemošná

10.2.2007 Červená Karkulka
Šípková Růženka Obec Česká Bříza

17.2.2007 Pohádka o Slunci
Štika patří na pekáč DDM Kamarád Třemošná

3.3.2007 O statečné princezně Máně DDM Kamarád Třemošná

4.3.2007 O statečné princezně Máně Město Nepomuk

17.3.2007 Vodníkova Hanička
Červený kvíteček DDM Kamarád Třemošná

31.3.2007 Jak Honza vyzrál na princeznu DDM Kamarád Třemošná

1.4.2007 Jak Honza vyzrál na princeznu Kino Holýšov

14.4.2007 Není nad Ferdu
Zvířátka a loupežníci DDM Kamarád Třemošná

26.5.2007 Kouzelná galoše Klub Horní Bříza

27.5.2007 Kouzelná galoše DDM Kamarád Třemošná
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Novou sezónu 2006 - 2007  jsme začali hned 9. 9. ukázkami loutkových pohádek v žilov-
ském kulturním domě při oslavách 120. výročí založení ochotnické tradice v Žilově.

10. září jsme byli pozváni s pohádkou Čert a Káča do Mariánské Týnice v rámci výstavy  
o amatérském divadle na Plzeňsku.

12. září jsme pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ v Třemošné předvedli ukázky z našich pohádek a také  
první 2 jednání z připravované listopadové premiéry. V rámci těchto ukázek si žáci sami hráli 
s loutkami, vyzkoušeli si vodění, mluvení a my jsme tí zároveň získali do souboru několik 
nových mladých členů.
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Do holýšovského kina jsme na podzim - 15. října přijeli s pohádkou Zlatovláska.

22. 10. 2006 jsme v třemošenském DDM Kamarád sehráli naši nejúspěšnější pohádku  
- Jak Honza vyzrál na princeznu.

A 17. listopadu to vypuklo. Celý rok jsme avizovali oslavy našich 85. narozenin. Bližší infor-
mace v další příloze. 

A v prosinci jsem sehráli 5x pohádku Čert a Káča s novými loutkami od Ing. Čečila - v pl-
zeňském hotelu Continental, v Horní Bříze, na Mikulášské nadílce v Třemošné a pak ještě 
dvakrát na hradě v Lokti. 
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V novém roce 2007 jsme začali hrát již 6. ledna. Divákům v Třemošné jsme zahráli pohádku 
Krakonoš.

Za 14 dnů na to jsme hráli v DDM marionetou pohádku Ostrov splněných přání.

4. února 2007 - mimořádně v neděli - jsme zahráli třemošenskému publiku pohádku našeho 
člena souboru Tomáše Vargy - Aladinova kouzelná lampa.
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A hned týden na to jsme hráli v České Bříze klasické diváky pro nejmeší diváky - Červenou 
Karkulku a Šípkovou Růženku.

Třemošenskému publiku jsme pak 17.2. zahráli dvojpředstavení  pohádek - Pohádka o Slun-
ci a Štika patří na pekáč.
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V sobotu 3. a v neděli 4. března jsme hráli v DDM Kamarád a v Nepomuku pohádku naruby 
od Josefa Lady - O statečné princezně Máně.

17. března 2007 jsme v Třemošné zahráli další naše dvojpředstavení pohádek - Vodníkova 
Hanička a Červený kvíteček.

31. března a 1. dubna jsem hráli v DDM Kamrád a v Holýšově naši nejúspěšnější pohádku 
- Jak Honza vyzrál na princeznu.
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Poslední regulérní představení v DDM v sezóně jsem zahráli dvojpředstavení pohádek  
pro  malé diváky - Není nad Ferdu a Zvířátka a loupežníci.

A poslední 2 představení v této sezóně jsme sehráli v rámci oslav Dne dětí 26. a 27.5.  
v Klubu Horní Bříza a v DDM Kamarád. Děti shlédly pohádkovou bajku Kouzelná galoše.

Tím jsme uzavřeli náši 85. sezónu. 
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17. listopadu 2007 to vypuklo. Celý rok jsme avizovali oslavy našich 85. narozenin. Celý den 
patřil v Třemošné loutkám.  Dopoledne byla otevřena výstava loutek a sehráli jsme výprav-
nou pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška.

Oslavy 85. výročí založení loutkového divadla v Třemošné
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Po vyhlášení výherců jsme zahráli loutkářskou klasiku - Honzu u krále.

Odpoledne jsme uvedli Zlatovlásku, vyhlásili výherce naší celoroční soutěže pro děti  
- Nakresli pohádku.
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V podvečer jsme přichystali hned několik překvapení - po slavnostním uvítání, poděkování  
a zdravicích jsme poděkovali našemu bývalému principálovi Ing. Františku Čečilovi k jeho 
60. výročí řivota s loutkami. Předali jsme mu speciální dort, plaketu a popřáli jsme mu hodně 
tvůrčí činnosti do dalších let. My jsme naopak od něj dostali k narozeninám loutku varientní-
ho umělce. Pak jsme sehráli v premiéře pohádku O slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.
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A hned na to jsme sehráli mimořádné představení pohádky Kašpárek vaří živou vodu  
na rodinném alšově divadle v mimořádném obsazení - hráli ho 3 principálové - 2 bývalí  
- Ing. František Čečil a Rudolf Heckel a třetí - současný - Radek Koňařík.
Z našeho pohledu se oslavy 85. výročí založení vydařily. Zúčastnilo se jich přes 350 diváků, 
příznivců, rodinných příslušníků, bývalých loutkoherců a pozvaných hostů.
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A abychom se snad na závěr také představili, tak tady je necelý soubor na generální 
zkoušce 11.11.2006.

zleva: Miloš Podlipský, Radek Koňařík, Jakub Karlovský, Petr Nádeník, Martina Nádeníko-
vá, Simona Koudelová, Jan Hrabačka, Michal Kubík, T. Koudelová, Tomáš Varga, Luděk 
Fojtách, Jan Karel, Klára Pavlíčková, Eva Vernerová, Tomáš Vaňousek, Veronika Vernero-
vá a Renata Dolejšová. Chybí Tereza Podlipská, Matěj Weber, Jaroslava Haschová a Jakub 
Kovařík.

 
A my všichni - celý soubor věříme, že se dočkáme ve zdraví 90. narozenin, které snad již 
oslavíme s novou zkušebnou a skladovacími prostory, jež město Třemošná našemu soubo-
ru připravuje.
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Dívka roku 2007 - regionální kolo -  Parkhotel Plzeň

Regionální kolo pro západní Čechy Dívka roku 2007 se uskutečnilo v neděli  
15. dubna 2007. 

Hlavním organizátorem již 11 let je Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná. V so-
botu se sjelo 15 dívek do Horní Břízy, kde celý den probíhal nácvik na nedělní finále. Děv-
čata absolvovala také neveřejné disciplíny - inteligenční test a test zručnosti. A protože 
letošní soutěž byla v duchu karnevalu, soutěžící vyráběly v disciplíně zručnosti karneva-
lovou masku.

Nedělní finále probíhalo v překrásných a honosných prostorách Parkhotelu v Plzni. 
Moderoval tradičně Jan Čenský, jako hosté se zúčastnil Filip Jankovič, Marek Černoch 
a Lilian Sarah Fischerová - 2.vícemis České miss. Děvčata absolvovala úspěšně všechny 
povinné disciplíny, včetně módní přehlídky v karnevalovém převleku. Úspěšná byla i řada 
kulturních vystoupení, mezi přestávkou mohli diváci v sále shlédnout televizní vstup na 
TOP Tv, které proběhlo na televizních obrazovkách v úterý 10.4.2007.

Vítězkou se stala Martina Hollá z Kynšperka nad Ohří, 1. vícemiss obsadila Lucie Hrubco-
vá z Klášterce nad ohří a těsně za ní 2.vícemiss se stala Anežka Kyvířová z Druztové.

Miss foto získala Martina Šimicová z Horní Břízy a miss sympatie vítězka soutěže 
Martina Hollá. První dvě vítězky postoupily do národního kola v Jičíně. Tam nás čekalo 
absolutní vítězství. Martina Hollá získala titul Dívka roku 2007 a tedy 1. místo v národ-
ním kole, ale také miss talent a miss sympatie.
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Dívka roku 2007 - národní kolo - Jičín
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Napsali o nás
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Fotodokumentace

Halloween - Horní Bříza, Třemošná
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Bambino - Třemošná
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Mikulášská nadílka - Třemošná

Maškarní karneval - Třemošná
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Sportovní vyžití ve Sport Centru Chanos
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Klub otevřených dveří - Sport Centrum Chanos
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Taneční soubor Škrtt - výroba rekvizit 

Pavel Novák - pořad pro ZŠ
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Den dětí - Horní Bříza
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Den dětí - Třemošná
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Kalábrie - pobytový tábor
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Příměstský tábor - Třemošná


