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AHOJ, KAMARÁDI!
Děvčata a kluci a všichni dospěláci. Co 
takhle dát si nový školní rok okořeněný 
vzpomínkami, oslazený sluníčkem, či dojmy 
z prázdnin? Pokud už jsi školák a umíš číst, 
zcela jistě nepohrdneš naší novou nabídkou 
činnosti. Neumíš-li ještě číst, starší kamará-
di, nebo rodiče Ti rádi pomohou. 

Rok od roku stále zkušenější tým peda-
gogů a nadšenců pro Tebe připravuje vět-
ší porci zábavy, dobrodružství a tvořivosti. 
A, že je naše činnost na stále vyšší úrovni, 
jste určitě již zaznamenali sami. Začněme 

od těch úplně nejmenších, pro které neby-
lo ještě místo v mateřské škole. Jsou to naši 
Krtečkové, kteří letos oslaví čtvrté výročí své 
činnosti. Vedoucí zájmových útvarů se se 
svými svěřenci zapojili do spousty soutěží 
a nevedli si vůbec špatně. 

Oblíbili jste si nové kroužky, či akce na 
které rádi chodíte. Stále většímu zájmu se 
těší cvičení pro rodiče a prarodiče, spole-
čenské akce pro dospěláky. Velkou odezvu 
mají již tradiční ozdravné pobyty u moře, 

či zimní výukové kurzy lyžování na horách. 
Vysokou popularitu mají naše letní tábory. 
Loutkoherci našeho divadla vždy vykouz-
lí úsměv na dětské tváři a nejedno srdíčko 
pookřeje, když se na jevišti objeví Kašpárek 
s princeznou a to nejen na domovské scé-
ně, ale i na výjezdních představeních po 
vlastech českých. 

Je toho spousty, na co jsme právem pyš-
ní, ale bez finanční podpory městského úřa-
du v Třemošné a Krajského úřadu Plzeňské-
ho kraje, by naše činnost nebyla tak bohatá. 
Poděkování patří i ostatním spolkům a sdru-
žením, kteří nám pomáhají během školního 
roku. Vše je v nás lidech. Buďme vděční,  
pokorní, slušní a chovejme se k sobě tak, 
abychom se pak nemuseli za sebe stydět. 

Přeji hodně úspěchů a žádné problé-
my v novém školním roce. S úsměvem jde 
všechno lépe, KAMARÁDI!

Irena Jelínková
ředitelka DDM Kamarád



Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou orientační a budou přizpůsobeny většině přihlášených!

Každý kroužek má svoje identifikační číslo, pod kterým se bude označovat při bezhotovostní platbě.
Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou  

na číslo účtu: 35-6820300217/0100.

01. Keramika 
úterý 16:30–18:00
cena za pololetí 650 Kč

02. Výtvarně-keramický 
středa 16:30–18:00 
cena za pololetí 600 Kč

03. Keramika rodičů s dětmi
čtvrtek 17:00–18:30  
cena 50 Kč/lekci

04. Rybářský kroužek – Jan Martínek
úterý 17:00–18:00  
cena za pololetí 300 Kč

05. Trampská kytara začátečníci – Petr Voráček
úterý 16:30–17:30 
cena za pololetí 300 Kč

06. Trampská kytara pokročilí – Petr Voráček
úterý 17:30–18:30 
cena za pololetí 300 Kč

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

08. Stolní tenis pro děti 
čtvrtek 16:30 – 18:00
cena za pololetí 300 Kč

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

10. Anglický jazyk začátečníci 
pondělí  
cena za pololetí 400 Kč

11. Anglický jazyk pokročilí 
pondělí  
cena za pololetí 400 Kč

12. Škola tance (pro děti od 6 let)
Ing. Jan Blažek, JUDr. Lucie Blažková
středa, ZŠ     
cena za pololetí 400 Kč

13. Bowling pro začátečníky – Ladislav Vokroj 
úterý 15:00–16:30 
cena za pololetí 500 Kč

14. Bowling pro pokročilé – Ladislav Vokroj 
úterý 16:30–18:00 
cena za pololetí 500 Kč

15. Tenisová škola – Zdeněk Holický
pondělí 16:00–18:00 
cena za pololetí 300 Kč

16. Horolezecký kroužek – Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
pondělí a úterý
cena za pololetí 300 Kč

17. NERF kroužek – Stanislav Kutheil
pondělí  
cena za pololetí 300 Kč

NOVĚ:

18. Vybíjená – Stanislav Kutheil
tělocvična ZŠ  
cena za pololetí 300 Kč

19. Box, karate, judo – Stanislav Kutheil
I. stupeň – tělocvična ZŠ  
cena za pololetí 300 Kč

20. Box, karate, judo – Stanislav Kutheil
II. stupeň – tělocvična ZŠ  
cena za pololetí 300 Kč

21. Zoologický kroužek – Jan Dohnal
cena za pololetí 300 Kč 

Nabídka kroužků Tyršova 916, Třemošná
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bulín, Ph.D., tel.: 605 247 386, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz



Nabídka kroužků Sport centrum Chanos

30. Výtvarný ateliér děti – Rudolf Novotný
čtvrtek 16:00–18:00  
cena za pololetí 650 Kč

31. Výtvarný ateliér dospělí – Rudolf Novotný
čtvrtek 18:00–20:00  
cena za pololetí 650 Kč

32. Pohybovky (od 6 let) – Irena Jelínková
čtvrtek 16:00–17:00
cena za pololetí 300 Kč 

33. Jóga pro dětí – Lucie Korbelová
úterý 16:30–17:30 
cena za pololetí 300 Kč

34. Paragliding – Stanislav Kutheil 
středa 16:00–17:00 
cena za pololetí 300 Kč

35. Letecký modelář – Stanislav Kutheil 
pátek 16:00–18:00
cena za pololetí 300 Kč 

36. Zumba – Mgr. Lucie Karbanová 
úterý 17:00–18:00, ,  
cena za pololetí 300 Kč

DÁLE JE K DISPOZICI:

Fitness pro muže a ženy – 40 Kč/hodina
V případě zájmu, možnost sestavení fitness 
plánu, kruhový trénink pod vedením fitness 
trenéra

Výživové poradenství – každý den od 14:00 
nebo dle domluvy

Nabízíme možnost pronájmu prostor ve 
Sport centru Chanos od pátku do neděle.

Kontaktní osoba: Martina Dyková, tel.: 605 247 384, e-mail: chanos@ddmkamarad.cz

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou orientační a budou přizpůsobeny většině přihlášených!

Každý kroužek má svoje identifikační číslo, pod kterým se bude označovat při bezhotovostní platbě.
Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou  

na číslo účtu: 35-6820300217/0100.



Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou orientační a budou přizpůsobeny většině přihlášených!

Každý kroužek má svoje identifikační číslo, pod kterým se bude označovat při bezhotovostní platbě.
Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou  

na číslo účtu: 35-6820300217/0100.

Nabídka kroužků Zruč-Senec

40. Keramika pro děti – Mgr. Markéta Bocková 
cena za pololetí 650 Kč

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

42. NERF (s prvky přežití) – Stanislav Kutheil
úterý 
cena za pololetí 300 Kč

43. Výtvarně-keramický kroužek 
Mgr. Markéta Bocková, 
cena za pololetí 600 Kč

44. Divadelní kroužek – Mgr. Markéta Bocková
cena za pololetí 300 Kč

45. Logopedie ZŠ – Eliška Beránková
cena za lekci 50 Kč

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

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

49. Sebeobrana – Stanislav Kutheil
čtvrtek 15:00–16:00 
cena za pololetí 300 Kč

50. Anglický jazyk
cena za pololetí 400 Kč

Kontaktní osoba: Stanislav Kutheil, tel.: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz



Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou orientační a budou přizpůsobeny většině přihlášených!

Každý kroužek má svoje identifikační číslo, pod kterým se bude označovat při bezhotovostní platbě.
Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou  

na číslo účtu: 35-6820300217/0100.

Nabídka kroužků Trnová

60. Keramika – dvouhodinová lekce
Pavla Čásová
cena za pololetí 650 Kč

61. Keramika MŠ – hodinová lekce 
Pavla Čásová 
cena za pololetí 450 Kč

62. NERF (s prvky přežití) 
Stanislav Kutheil
cena za pololetí 300 Kč

63. Anglický jazyk
cena za pololetí 400 Kč

Kontaktní osoba: Stanislav Kutheil, tel.: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz

Nabídka kroužků Ledce

70. Výtvarný kroužek – Bc. Eva Bulínová
cena za pololetí 300 Kč

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

72. Přežití v přírodě – s prvky military, sebe-
obrany, pohybových her – Stanislav Kutheil
cena za pololetí 300 Kč

73. Anglický jazyk
cena za pololetí 400 Kč

Nabídka kroužků Žichlice

80. Sebeobrana – Stanislav Kutheil 
pondělí
cena za pololetí 300 Kč

81. Anglický jazyk
cena za pololetí 400 Kč

Kontaktní osoba: Stanislav Kutheil, tel.: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Karbanová, tel.: 605 247 387, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz



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

Třemošná                  Zruč                      Ledce                     Trnová                     Žichlice
  

Jméno, příjmení: .......................……......................................................……. Narozen/a: ...............................……. 

Státní občanství: ............................ Zdravotní způsobilost: ......……...…..... Zdravotní pojišťovna:  ........................

Bydliště: …………........................................................................................................ Telefon: ................................

Škola: ......................................................................................................................... Třída: ……..........................….

E-mail:  ……………....…….............................................................…………................….     

Moje dcera/můj syn může odcházet z kroužku bez doprovodu rodiče*:          ano          ne

Souhlasíme s poplatkem určeným na pololetí školního roku na částečné pokrytí nákladů provozu ZÚ. Osobní úda-
je uvedené na přihlášce budou použity jen pro vnitřní potřebu DDM Třemošná dle zákona č. 2000/101 Sb. Ve zně-
ní 626/2004. Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu:  
35-6820300217/0100.

DDM Kamarád Třemošná,  
Tyršova 916, 330 11 Třemošná

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na školní rok 2017–2018

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 listopadu roku 2017 za I. pololetí a do konce března 
roku 2018 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 nenechá-
vají 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 zřizovate-
lem – 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.

Každý účastník ZÚ (u nezletilých zákonný zástupce) byl seznámen se závaznými pravidly a svým podpisem se ho zavazu-
je dodržovat.
Dále souhlasím s pořízením fotografií a případným zveřejněním v rámci propagace DDM Kamarád. 

* V případě, že dítě může odcházet bez doprovodu rodičů ze ZÚ, veškerou odpovědnost po opuštění ZÚ přebírají 
rodiče.

V .................................................................................................................................  dne: .............................................................

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

Závazná pravidla pro členy zájmových útvarů 
DDM Kamarád Třemošná



SPORT CENTRUM CHANOS – ROZPIS CVIČENÍ 2017–2018
U Stadionu 964, Třemošná – www.ddmkamarad.cz

den/hod 6:30–16:00 16:00–17:00 17:00–18:00 18:00–19:00 19:00–20:00

Pondělí KLUB KRTEČEK FITBALLY
Petra

BODY- 
FORMING,
AEROBIC

Úterý KLUB KRTEČEK
ZUMBA PRO 

DĚTI
Lucka

CYCLING
Jirka

JUMPING
Ilona

Středa KLUB KRTEČEK
PARA- 

GLADING 
Standa

FITBALLY
Petra

JÓGA
Gábina

Čtvrtek KLUB KRTEČEK

POHYBOVKY
Irena

CVIČENÍ 
ŽENY
Mirka

JUMPING 
Ilona

VÝTVARNÝ ATELIÉR
Rudolf

VÝTVARNÝ ATELIÉR  
pro dospělé

Rudolf

Pátek KLUB KRTEČEK MODELÁŘ
Standa

MODELÁŘ
Standa

Neděle BOSU
Katka

PILÁTES
Gábina 

FITBOX
KRUHOVÝ 
TRÉNINK

Jirka

V době provozu otevřen: Fitness – 40 Kč/hod
Objednávky na tel.: 605 247 384 – Martina Dyková

Budova je otevřeno  
podle rozpisu

Nabízíme možnost pronájmu prostor Sport centra Chanos  
od pátečního odpoledne do nedělního odpoledne!



21. 10. 2017 – Vinobraní – KD Záluží (pro dospělé)
26. 10. 2017 – Podzimní výlet do Techmania
31. 10. 2017 – Halloween Třemošná
26. 11. 2017 – Výroba adventních dekorací
2. 12. 2017 – Mikulášská nadílka s loutkovou pohádkou
9. 12. 2017 – Jarmark u kapličky
Leden – březen 2018 – Lyžařský výcvik (soboty, 5 lekcí) 
únor 2018 – Maškarní karneval (KD Záluží, 14:00 hodin)
březen 2018 – Zájezd Hochficht
duben 2018 – Pálení čarodějnic a stavění májky, jarmark 
2. 6. 2018 – Den dětí Třemošná

Loutková představení – V tomto školním 
roce vám Loutkové divadlo Třemošná zahra-
je opět každý měsíc jednu ze svých pohádek. 
Například O statečné princezně Máně, Ostrov 

splněných přání, Honza u krále, Pták Ohnivák 
a liška Ryška, Jak Honza vyzrál na princeznu.

Hrajeme na přání – pořad pro důchodce

červen 2018 – Ozdravný pobyt u moře – upřesníme
30. 6. – 7. 7. 2018 – Letní tábor I. – Zhořec 
4. – 7. 7. 2018 – Soustředění loutkářského souboru – jižní Morava
8. – 15. 7. 2018 – Letní tábor II. – letiště Plasy
16. – 21. 7. 2018 – Letní tábor III. – letiště Plasy
20. – 23. 8. 2018 – Vodácký tábor – Berounka

Příležitostné jednodenní akce DDM Kamarád

Pobytové akce DDM Kamarád

Pravidelně se opakující akce DDM Kamarád


