ZPRAVODAJ

DDM KAMARÁD
Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná
podzim 2013

Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád,
po krásném slunném létě tu máme
začátek školního roku a my opět
přicházíme s novou nabídkou zájmových kroužků a akcí.
Chci touto cestou poděkovat všem
dětem, mládeži i dospělým, kteří do
našeho Domečku rádi chodili jak
do ZÚ, tak na příležitostné akce.
Při ohlédnutí zpět si nelze nevzpomenout
na některé nejvíce navštěvované jako
je např. Halloween, Mikulášská nadílka,
Maškarní ples, Den dětí, ale i naše tábory
a výjezdní akce k moři pořádané pro
maminky s dětmi. V letošním roce do
chorvatského letoviska Biograd na Moru.
Z úkolů stanovených v loňském roce
se nám podařilo navázat spolupráci
s německou dětskou organizací, která
připravila pro našich 10 děti výjezdní
akci do Miniměstečka v Bayreuthu.
Podařila se nám vybudovat nová počítačová třída, zakoupit moderní běžící
pás do posilovny a obnoveno bylo
i cvičební nářadí. Pro volnočasové aktivity byla zakoupena velká trampolína
a nový velmi prostorný stan pro táborovou činnost a naše akce.
V rámci dobrých vztahů s MěÚ v našem
městě byla obnovena fasáda na našem
„Domečku“ a zakoupeny nové vchodové
dveře na odloučeném pracovišti Chanos.
Podařily se získat díky hotelu Prusík Kralovice dřevěné prolézačky, které jsme umístili v prostorách Sport Centra Chanos.
Tak jako v loňském roce, tak i letos
budeme pokračovat v tradičních akcích,
které obohatíme ještě o novou akci na
uvítání školního roku – Rozjezd
s Kamarádem.

Novinkou budou i některé nové kroužky:
- Předtaneční kurzy (pro žáky
8. – 9. tříd ZŠ) – volnou formou se
pod vedením mladých profesionálních tanečníků naučíte základům
tance i společenského chování.
- Karate v novém kabátě a jiná
bojová umění s možností postupu
do vyšší kvalifikační třídy – pro
všechny ty, kteří se nebojí disciplíny a chtějí být udatnými bojovníky
- Militariklub pro milovníky vojenské
techniky a historie – líbí se ti hrát
si na vojáky, být zdatný, naučit se
střílet na terč, seznámit se
s vojenskou technikou a oblékat
se do vojenského, tak to je kroužek
právě pro tebe
- Dramatický kroužek – pro ty,
kterým se líbí divadlo a rádi by
se sami stali herci
- Tanečky s popěvky pro naše
nejmenší – pro předškolní děti,
které rádi tančí, zpívají a nebojí
se vystupovat na veřejnosti
- Cvičení pro děti – jóga, pohybové
hry
- Lyžařské kurzy – pro děti, mládež
i dospělé, kteří nechtějí sedět
o víkendu doma a chtějí se zdokonalit v lyžařské technice i na
snowboardu
- Počítačové kurzy (pro děti
i dospělé) – pro všechny bez
rozdílu věku, kterým učarovala
počítačová technika a nebo
se potřebují zdokonalit na počítači
pro výkon své práce
- Letecký modelář – pro všechny ty,
kteří rádi staví modely letadel, lodí
aut a pod. Líbilo by se ti spolupracovat s profesionály v této oblasti
a spolupracovat s Aeroclubem.
Naučit se ovládat svůj model, tak
to s námi zkus.

- Kurz pedigu
- Besedy se známými osobnostmi
- Tenisová škola – pro děti, mládež
i dospělé, kterým učarovala tenisová hra a chtěli by se stát třeba
i profesionálními hráč
- Keltská jóga – pro těhotné ženy
– cvičení prospívající nejen maminkám, ale i jejich děťátku
– pro seniory – nenáročnou
formou dochází k uvolnění celého
těla i mysli. Cvičení má blahodárný
účinek na celý organismus
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
našim externím pracovníkům za velmi
obětavou práci. Všem sponzorům za
jejich štědrost.
Velký dík paří hlavně našemu zřizovateli
za vstřícnost a loajalitu s naším zařízením, ale i všem složkám v našem městě
i okolí – ZUŠ Třemošná, MŠ Třemošná,
ZŠ Žichlice, ZŠ Trnová, ZŠ Ledce, Sbor
dobrovolných hasičů Třemošná, SDH
Záluží, SDH Zruč, Tatran Třemošná,
Sokol Třemošná a Sdružení Exodus,
OÚ Zruč, OÚ Trnová, Sokol Trnová
Ještě jednou Vám všem děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Irena Jelínková
ředitelka DDM Kamarád

Nabídka kroužků Tyršova 916, Třemošná
Keramika 1 – pondělí 17:00 – 18:30 – Zuzana Litvíková
cena za pololetí 650 Kč

Francouzský jazyk – pátek 15:30 – 16:30, Bc. Kateřina Černá,
cena za pololetí 400 Kč

Keramika 2 – středa 17:00 – 18:30 – Zuzana Litvíková
cena za pololetí 650 Kč

Karate pro začátečníky i pokročilé – Věra Kutheilová
cena za pololetí 400 Kč

Keramika pro dospělé – pátek 17:00 – 19:00 – Zuzana Litvíková cena 50 Kč/lekci

Letecký modelář – cena za pololetí 300 Kč

Rybářský kroužek – Zdeněk Krpela
cena za pololetí 300 Kč
Trampská kytara – Bc. Kateřina Černá
cena za pololetí 300 Kč

Bowling pro začátečníky – Ladislav Vokroj, Andrea Kuttová,
cena za pololetí 500 Kč
Bowling pro pokročilé – Ladislav Vokroj, Andrea Kuttová,
cena za pololetí 500 Kč
Zumba – cena za pololetí 400 Kč

Šachy – středa 18:00 – 19:00 – Michal Novák
cena za pololetí 300 Kč

Fotografický kroužek – Zuzana Litvíková,
cena za pololetí 300 Kč

Loutkářský soubor – sobota 1 x za 14 dnů – Radek Koňařík
cena za pololetí 300 Kč

Tancování pro nejmenší

Stolní tenis pro děti – cena za pololetí 300 Kč

Předtaneční

Stolní tenis pro dospělé – čtvrtek 18:00 – 20:00
cena za pololetí 400 Kč

Šermířský kroužek
Militari kroužek

Vaření s tetou Martinou – Martina Dyková
cena za pololetí 300 Kč + poplatky na suroviny
Anglický jazyk – pátek 14:30 – 15:30 pro pokročilé
16:30 – 17:30 pro začátečníky, Bc. Kateřina Černá
cena za pololetí 400 Kč

Film a videoklip – ve spolupráci se ZČU Plzeň
Astronomie – ve spolupráci se ZČU Plzeň
Tenisová škola – Zdeněk Holický,
cena za pololetí 300 Kč

Německý jazyk – Lucie Vlčková,
cena za pololetí 300 Kč

Nabídka kroužků a cvičení - Sport centrum Chanos
Výtvarný ateliér – čtvrtek 16:00 – 18:00, Rudolf Novotný,
cena za pololetí 650 Kč
Rošťáci – cvičení pro malé děti, Irena Jelínková,
cena za pololetí 300 Kč
Pohybovky – pro děti od 6 do 9 let, Irena Jelínková,
cena za pololetí 300 Kč
Jóga pro dětí – Lucie Korbelová,
cena za pololetí 300 Kč
Jóga pro rodiče s dětmi – úterý 16:30 – 17:30, Lucie Korbelová, cena za pololetí 300 Kč.
Počítače – pohybovky – Mgr. Jiří Bulín, Lucie Vlčková.
Bambino – úterý a čtvrtek 9:30 – 11:30, cena 60 Kč/2 hodiny
Keltská jóga – pro těhotné, pro seniory,
Mgr Lenka Šroubková MBA

Dále je k dispozici:
Fitness pro muže a ženy – 40 Kč/hodina
V případě zájmu, možnost sestavení fitness plánu
Výživové poradenství – každý den od 14:00 nebo dle domluvy
Možnosti pronájmu prostor k pořádání narozeninových oslav

Nabídka kroužků Zruč-Senec
Keramika pro děti – Zuzana Litvíková,
cena za pololetí 650 Kč

ANP II. – asistent nápravné péče – Mgr. Marie Mattasová,
cena za pololetí 200 Kč

Výtvarně-umělecký – čtvrtek 14:00 – 15:30, Rudolf Novotný,
cena za pololetí 650 Kč

Doučování z Českého jazyka – Mgr. Marie Mattasová,
cena za pololetí 200 Kč

Pohybovky – Lucie Vlčková, cena za pololetí 300 Kč

Doučování z matematiky, Mgr. Jaroslava Šimanová,
cena za pololetí 200 Kč

Zumba pro děti – cena za pololetí 400 Kč
Jóga pro děti – pondělí 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00,
Lucie Korbelová, cena za pololetí 300 Kč

Výtvarně-keramický kroužek – Zuzana Litvíková,
cena za pololetí 600 Kč
Divadelní kroužek – Markéta Bočková, cena za pololetí 300 Kč
Logopedie – Eliška Beránková, cena za lekci 50 Kč

Karate – Věra Kutheilová,
cena za pololetí 300 Kč, místo konání ZŠ Žichlice
Jóga pro děti –13:00 – 14:00 – Lucie Korbelová,
cena za pololetí 300 Kč, místo konání ZŠ Žichlice

ANP I. – asistent nápravné péče – Mgr. Markéta Kubíková,
cena za pololetí 200 Kč

Nabídka kroužků Trnová
Keramika – Zuzana Litvíková,
cena za pololetí 650 Kč

Aerobic – Šárka Wiesnerová,
cena za pololetí 200 Kč

Keramika MŠ – Zuzana Litvíková,
cena za pololetí 450 Kč

Jóga pro děti – úterý 15:00 – 16:00, Lucie Korbelová,
cena za pololetí 200 Kč

Pohybovky – Lucie Vlčková,
cena za pololetí 200 Kč

Anglický jazyk – Bc. Eva Voříšková,
cena za pololetí 650 Kč

Nabídka kroužků Ledce
Anglický jazyk – Zuzana Randová,
cena za pololetí 400 Kč

Jóga pro děti – úterý 13:30 – 14:30, Lucie Korbelová,
cena za pololetí 200 Kč

Výtvarný kroužek – Lucie Vlčková, Zuzana Litvíková,
cena za pololetí 400 Kč

Počítače – Mgr. Jiří Bulín,
cena za pololetí 300 Kč

Pohybovky – Lucie Vlčková,
cena za pololetí 200 Kč

ČASY A TERMÍNY KROUŽKŮ BUDOU PŘIZPŮSOBENY VĚTŠINĚ PŘIHLÁŠENÝCH!

Kontakty
Irena Jelínková – ředitelka DDM Kamarád,
e-mail: jelinkova@ddmkamarad.cz, mobil: 732 574 573
Mgr. Jiří Bulín – zástupce ředitelky DDM Kamarád,
e-mail: bulin@ddmkamarad.cz, mobil: 605 247 386
Zuzana Litvíková – pověřena vedením pracoviště Tyršova,
e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz, mobil: 605 247 389

Lucie Vlčková – pověřena vedením pracoviště Zruč-Senec,
Ledce, Trnová, e-mail: info@ddmkamarad.cz,
mobil: 605 247 385
Martina Dyková – ppověřena vedením pracoviště
Sport centrum Chanos, e-mail: chanos@ddmakamarad.cz,
mobil: 605 247 384

SPORT CENTRUM CHANOS – ROZPIS CVIČENÍ 2013 - 2014
U Stadionu 964, Třemošná – www.ddmkamarad.cz
den/hod

9:00-10:00

10:00-11:00 11:00-12:00

Pondělí

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

Cvičení
pro těhotné
Lenka

Cvičení
pro děti
Irena

20:00-21:00

Fitbally
Věra

Cycling
Jirka

Power jóga
Eva

Jumping
Radek

Folklókní
kroužek
Markéta

Fitbally
Petra

Jóga
Gábina

Zumba
Pavla

Rošťáci
Irena

Cvičení
ženy
Mirka

Jumping
Marcela

Fitbox
(objedn.)
Honza

Bambíno
Martina, Irena, Zuzana
Úterý

Středa

Cvičení senioři
Bohuš
od 15. 9.

13:00 – 15:00
počítače-pohybovky,
Jirka, Lucka

Jóga - děti a maminky
3 - 5 let
Lucka
Aerobic
pro děti
Michaela

Bambíno
Martina, Irena, Zuzana
Čtvrtek

Cvičení pro
seniori II.,
Lenka

Jóga pro
děti
Lucka

Výtvarný ateliér
pro dospělé
Rudolf

Výtvarný ateliér
Rudolf
Bosu
Bohuš
od 15. 9.

Neděle
V době provozu otevřen: Fitness - 40,- Kč/hod
Objednávky na tel.: 605 247 384 (odpoledne)

Pilátes
Gábi
od 15. 10.

Jumping
Radek

Budova je otevřeno podle rozpisu

Křížovky pro vás

DDM Kamarád Třemošná,
Tyršova 916, 330 11 Třemošná

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na školní rok 2013 - 2014

do kroužku: .............................................................................................................................................................................................................................................
Třemošná

Zruč

Ledce

Trnová

Jméno, příjmení: .............………………......................................................................................…...................…..................................................................…….
RČ: ................................................. /..................................................

Národnost: .........................................................................................

Zdravotní způsobilost: .......….....................……....................……...................……..................................…………
Bydliště:
Škola:

Narozen/a: ...............................................................................…….

Státní občanství: ..........................................…...........................................

Zdravotní pojišťovna: .................................…………………………........................................……….

……………........…..............................................................................................…….................................................................................................................….
.......................................…..................................................……………...…….......................................................................................................................................

Zaměstnání otce, tel: ……………....…….............................................................…………................….

Telefon: ..................................................…...............................…
Třída:

……….............................................................................….

Zaměstnání matky, tel: .................................................................................................................................……

Souhlasíme s poplatkem určeným na pololetí školního roku na částečné pokrytí nákladů provozu ZÚ. Osobní údaje uvedené na přihlášce budou použity jen pro vnitřní potřebu DDM Třemošná
dle zákona č. 2000/101 Sb. Ve znění 626/2004.
Každý účastník ZÚ (u nezletilých zákonný zástupce) byl seznámen se závaznými pravidly a svým podpisem se ho zavazuje dodržovat.
Dále souhlasím s pořízením fotografií a případným zveřejněním v rámci propagace DDM Kamarád.
V ........................................................................................................................... dne: ...................................................................................................................................		
								

.....................................................................................................................................................................................		
podpis rodičů

Příležitostné akce DDM Kamarád
7. 9. 2013 – Rozjezd Kamarádem

Výchovný koncert s Tremolem (upřesníme)

(ukázka činnosti DDM se zábavným programem)

Maškarní karnevaly (upřesníme)

Drakiáda (upřesníme)

Jarní prázdniny

Metodické činnosti (dle požadavků)

Jarní metodická činnost

29. 10. 2013 – Halloween Trnová

Velikonoční fičák (upřesníme)

30. 10. 2013 – Halloween Zruč-Senec

Pálení čarodějnic a stavění májky (upřesníme)

31. 10. 2013 – Halloween Třemošná

28. 5. 2014 – Den dětí Třemošná

Mikulášský fičák (upřesníme)

29. 5. 2014 – Den dětí Zruč-Senec

7. 12. 2013 – Mikulášská nadílka

18. 8. – 22. 8. 2014 – Příměstský tábor

Předvánoční výlet (upřesníme)

bez noclehu

(Praha, Drážďany – dle přání přihlášených)

25. 8. – 29. 8. 2014 – Příměstský tábor

Pololetní prázdniny

s noclehem

Lyžařský výcvik (upřesníme)

Pravidelně se opakující akce
Loutková představení – V tomto školním roce se můžete těšit

a Loupežníci, Krakonoš, Červená Karkulka, Šípková Růženka,

na tyto pohádky: Popelka, O statečné princezně Máně, Honza

Jak Honza vyzrál na princeznu, Broučci

u krále, Pták Ohniváka liška Ryška, Není nad Ferdu, Zvířátka

Hrajeme na přání – pořad pro důchodce

Závazná pravidla pro členy zájmových útvarů
DDM Kamarád Třemošná
Členem ZÚ se stává ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a zaplatí poplatek za ZÚ.
Poplatky za jednotlivé činnosti se platí vždy za pololetí. Do konce října roku 2013 za I. pololetí a do konce února roku 2014 za II. pololetí.
V případě neuhrazení poplatku za ZÚ do tohoto termínu bude místo v ZÚ nabídnuto jinému zájemci a účastník je povinen doplatit všechny jím
navštívené schůzky v částce 50,- Kč za jednu navštívenou hodinu.
Pokud se rozhodnete již zaplacený ZÚ nenavštěvovat, je třeba se písemně odhlásit. Část poplatku za ZÚ bude vrácen jen v případě zdravotních
potíží dítěte (nutné potvrzení od lékaře).
Rodiče zodpovídají za dítě při cestě na kroužek i z kroužku.
Rodiče se zavazují omluvit každou nepřítomnost dítěte na schůzce. Informovat se o další navazující schůzce, zda nedošlo ke změně času či jaké
pomůcky budou děti při činnosti potřebovat.
Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
Schůzky neprobíhají o školních prázdninách.
Všichni účastníci ZÚ jsou na první schůzce seznámeni s vnitřním řádem DDM a zavazují se ho dodržovat.
Členové ZÚ nenosí na schůzky cenné předměty či větší obnos peněz. Za případnou ztrátu mobilního telefonu DDM neručí.
Členové docházející do DDM mají povinnost si svá kola uzamknout do stojanu před budovou DDM. Na kole si nenechávají cenné věci (tachometr,
přilbu,…). Za případnou ztrátu nezajištěného kola a jeho další vybavení DDM neručí.
Člen ZÚ DDM chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách DDM, v okolí budovy a při akcích pořádaných DDM kouřit, pít alkoholické nápoje
a požívat drogy.
Při porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ, klubu, který řád porušil, vyloučen bez ohledu na vrácení poplatku za ZÚ.
Všichni členové platí jen poměrnou část nákladů na ZÚ. Skutečná cena je podstatně vyšší a je dotována naším zřizovatelem – městem Třemošná.
Zákonný zástupce si je vědom, že v případě porušení vnitřního řádu DDM bude člen kroužku bez náhrady z další činnosti vyloučen.
Slevy. Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 nebudou poskytovány žádné slevy, vyjma sociálně slabších rodin. Ty mohou na základě předložené
žádosti s potvrzením požádat pracoviště DDM o zahájení správního řízení o slevu na poplatek. Další slevy mohou uplatnit zájemci, kteří navštěvují
3 nebo více ZÚ, a to opět písemnou formou.
Dlouhodobý poplatek za pravidelnou činnost se vztahuje pouze na účastníky žáky ZŠ a studenty SŠ, VOŠ. Na ostatní zájemce (dospělé a předškoláky) se vztahuje doplatek 100,- Kč na pololetí. (Z důvodu omezení přidělovaných dotací z MŠMT od roku 2007).
S osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § 5 zákona č.101/2000 sb. O ochraně osobních údajů.

