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Vítáme Tě u nás v „Domečku!“ 

Na této úvodní stránce najdeš potřebné kontakty na všechna naše pracoviště.

DDM Kamarád Třemošná – Tyršova
Tyršova 916, 330 11 Třemošná

Mgr. Jiří Bulín, Ph.D. 
telefon: 605 247 386, e-mail: bulin@ddmkamarad.cz

Silvie Šnajdrová, 
telefon: 777 251 012, e-mail: ucetni@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště Sport centrum Chanos
U Stadionu 964, 330 11 Třemošná

Martina Dyková
telefon: 605 247 384, e-mail: chanos@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště MZŠ Zruč-Senec
Školní 197, 330 08 Zruč-Senec

Stanislav Kutheil 
telefon: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště IZMŠ Trnová
Trnová 222,  330 13 Trnová

Mgr. Jiří Bulín, Ph.D. 
telefon: 607 669 709, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště ZŠ Ledce
Ledce 15, 330 14 Ledce

Mgr. Jiří Bulín, Ph.D. 
telefon: 607 669 709, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz

Dětský koutek Krteček
U Stadionu 964, 330 11 Třemošná

Mgr. Lucie Karbanová 
telefon: 605 247 387



- 4 -

Úvodní slovo

Ahoj Kamarádi,

to jsem ráda, že vás vidím všechny pohromadě.

Zdravím tě Oskare, Vando, Felixi, Natálko, Ájo a i tebe Prokope.

To byl ale školní rok co? Ještě, že nás ten virus minul, ale i tak to bylo dost 
náročné. Škoda, že jsme museli některé akce zrušit.

Vy jste byli letos všichni přihlášeni na lyže do Itálie že, pokud se nemýlím. Tak 
to byla jedna z velkých akcí, která se bohužel nekonala, ale i letní pobytové  
tábory, na které jste se tolik těšili.

Oskar                       Vanda                    Felix                   Natálka                        Prokop  
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Co říkáš Vando, že „příměsťáky“, vodácké tábory a i soustředění modelářů 
byly také fajn. To máš pravdu. Všichni si to náramně užili. Jsem ráda, že i přes 
nepřízeň osudu jste plní optimismu a těšíte se na nový školní rok a na akce, 
které pro vás „Domeček“ připravil. Už se všichni těšíme na vedoucí a jejich ne-
konečnou trpělivost, na dětský smích a vtípky, které někdo pronese. Zkrátka 
bez vás dětí a i dospělých by  tu bylo smutno.

Buďte zdraví, veselí a plní optimismu. Přejeme vám i nám úspěšný nový škol-
ní rok bez „koronaviru“. Na viděnou v „Domečku“!

Irena Jelínková, 
ředitelka DDM Kamarád

Oskar                       Vanda                    Felix                   Natálka                        Prokop  
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Pracoviště Tyršova

Ahoj, já jsem Oskar a provedu tě hlavním pracovištěm DDM Kamarád 
v Tyršově ulici.

Co tu můžeš vidět a zažít? 
Je tu spoustu zajímavých kroužků. Třeba keramika, dramaťák, loutkové di-
vadlo, stolní tenis, floorbal a horolezení. Ale to nejsou všechny, další fajnové 
kroužky najdeš na následujících stránkách naší nabídky. 
Tak si to všechno přečti, aby ti žádný neutekl.
 
A bacha! Taky je tady kancelář naší paní ředitelky Ireny Jelínkové, která má 
fakt všechno pod palcem a hned tak ji něco nevyvede z míry.

Vedoucím pracoviště je Jíra Bulín. Ten ti ochotně poradí a pomůže, pokud 
budeš mít nějaký dotaz nebo problém.
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Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
Tyršova 916

330 11 Třemošná

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jiří Bulín, Ph.D. 
tel.: 605 247 386 

e-mail: bulin@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Tyršova

Horolezecké kroužky 
(identifikační číslo: 01)

vedoucí:  Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
místo:   sál DDM Kamarád Třemošná – Tyršova
den a čas:  pondělí 16:00–17:00
   úterý 15:00–16:00* 
   úterý 16:00–17:00
cena na pololetí: 400 Kč
* nabízíme možnost vyzvedávání a odvedení dětí na kroužek z družiny ZŠ Třemošná

Holky a kluci, víte, že máme na sále v Tyršově ulici 5 metrů vysokou umělou 
horolezeckou stěnu? Můžeš si vyzkoušet lezení až na sedmi cestách různých 
obtížností. najdeš tu i dvě převislé cesty, které jsou určeny pro zdatnější lez-
ce. A nebojte se, že byste spadli, kdyby se vám výstup nevydařil. Úroveň jiště-
ní je velmi vysoká – tzv. jištění shora přes karabiny, slaňovací osma a sedací 
úvazky.
     Naučíš se vázat základní horolezecké uzly, překonáš strach z výšek, zdoko-
nalíš se v lezení a ti šikovnější z vás se naučí i jistit své kamarády.
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Bowlingový kroužek 
(identifikační číslo: 02)

vedoucí:  Ladislav Vokroj
místo:   Bowling Třemošná
den a čas:  úterý 15:00–16:30 
cena za pololetí: 600 Kč

Bowlingové kroužky mají v DDM Kamarád dlouholetou tradici. Díky skvělé 
spolupráci s Bowlingem Třemošná a zkušeným trenérem Láďou určitě budeš 
mít mnoho úspěchů na turnajích, kterých se budeš účastnit s ostatními hráči 
během celého roku.
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Pracoviště Tyršova

Tanec je nejen úžasná aktivita, ale také netradiční sportovní disciplína. Hlav-
ně u vás, nejmenších dětí, rozvíjí u tebe totiž pohybové a rytmické dovednos-
ti. Pokud ti je od 6 do 10 let, přihlaš se na speciální školu tance. Najdeš v ní 
spoustu nových kamarádů a kamarádek. Honza s Luckou kladou důraz na 
všestrannou přípravu, takže se máš na co těšit.

vedoucí:  Ing. Jan Blažek a JUDr. Lucie Blažková
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  středa 17:00–18:00
cena za pololetí: 500 Kč

Škola tance
(identifikační číslo: 03)
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Rope skipping – švihadlování
(identifikační číslo: 04)

vedoucí:  Martina Kasíková
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  pondělí 17:00–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Švihadlování je sportovní aktivita, která rozvijí koordinaci, rychlost, vytrva-
lost, obratnost, smysl pro rytmus a hlavně je to velká zábava. Vyzkoušíš si 
skákání v jednom, ale i ve více lidech. A přitom si s sebou nemusíš brát vůbec 
nic. Vše je k dispozici. Vem si jen dobrou náladu a chuť si zaskákat.
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Pracoviště Tyršova

Florbalové kroužky 
(identifikační číslo: 05)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   tělocvična ZŠ Třemošná
den a čas:  pondělí 14:00–15:00 – mladší žáci
   pondělí 16:00–18:00 – starší žáci
cena za pololetí: 400 Kč

Chodíš do 1.–5. třídy a máš rád kolektivní sportovní vyžití? Pak florbal je pro 
tebe ten pravý sport. 

Jasně že máme florbal i pro starší žáky a pro žákyně pak tým Rebelky. 
Florbal je dnes velmi populární, stejně jako hokej, nebo fotbal. Naše týmy 
starších žáků 6.–9. třída ZŠ a dívčí tým Rebelky, reprezentují DDM Kamarád 
Třemošná na soutěžích v rámci celé ČR.
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NERF 
(identifikační číslo: 06)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   park u TJ Sokol Třemošná a Sport centrum Chanos
den a čas:  čtvrtek 16:30–18:00
cena za pololetí 400 Kč

NERF je váš oblíbený kroužek. Na podzim a na jaře si hrajeme v lese a v zim- 
ních měsících, kdy se brzy stmívá, jsme v hale. Utvoříme dva týmy hráčů  
a budeme mezi sebou soupeřit o protivníkovu trofej. Hra má přesná pravi-
dla. Když jsi zasažen, musíš opustit herní pole a usednout na trestnou lavici, 
do hry se můžeš vrátit až po uplynutí dvouminutového trestu.
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Pracoviště Tyršova

Laser tag – od 10 let
(identifikační číslo: 07)

vedoucí:  Petr Tunka
garant:   Stanislav Kutheil
místo:   lesy kolem Třemošné
den a čas:  čtvrtek 16:30–18:00 a dohodnuté víkendy
cena za pololetí 400 Kč

Je nástavbový kroužek NERFu a přihlásit se do něj můžeš, jen pokud už cho-
díš na druhý stupeň ZŠ. Zažiješ kroužek plný aktivního pohybu v přírodě, 
zpestřený taktickými herními prvky. Budeš členem jednoho z týmů a pomocí 
taktických prvků a střelby z laserových zbraní se snažíš získat trofej týmu 
protihráčů. 

Systém MILES je optoelektronický, taktický, laserový simulátor k nácviku 
střelby z ručních a lafetových zbraní. Vysílač emuluje útočnou pušku M-16, 
střelci jsou vybavení senzorickými snímači, hra se blíží skutečné realitě. Jeho 
civilní verzi vlastní společnost Laser Tag Prague, která ji zapůjčila Domu dětí 
a mládeže Kamarád Třemošná.

Kroužek bude probíhat přibližně jednou za 3 týdny a o víkendech. Počet 
členů kroužku je omezen.
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Parkour 
(identifikační číslo: 08)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   tělocvična ZŠ Třemošná
den a čas:  pondělí 15:00–16:00
cena za pololetí: 400 Kč

Hmmm, taky nevíš, co je to parkour? Standa nám to raději vysvětlí sám.
„Parkour  není extrémní sport, ale umění pohybu „l’art du déplacement“, je 
to kroužek pro odvážné kluky a holky od první třídy ZŠ. Parkour se zaměřuje 
na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situ-
acích (a především kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě. Je disciplína 
francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do 
bodu B (a také se umět dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) 
za použití vlastního těla a to prostřednictvím přemetů, salt vzduchem, skoků 
apod. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí, od 
větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi a může být provozo-
ván jak ve městě, tak na venkově. Muž provozující parkour je traceur, žena 
pak traceurka.“ 
Taky jsi z toho mimo? Pak neváhej a přijď si to vyzkoušet a uvidíš, co všechno 
je parkour!
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Pracoviště Tyršova

Miniragby 
(identifikační číslo: 09)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:    tělocvična ZŠ Třemošná
den a čas:   úterý 15:00–16:30 mladší žáci
   úterý 16:30–18:00 starší žáci
cena za pololetí  400 Kč

Miniragby je rychlý, fyzicky náročný, ale přesto velmi zábavný kontaktní mí-
čový sport, pro sportovně založené holky a kluky něco mezi RAGBY a AME-
RICKÝM FOTBALEM. Minimální věk hráče je osm roků, tedy třetí třída základ-
ní školy. Hráči dostanou ochranné přilby, doporučují se chrániče zubů, kolen, 
loktů a ramen. Hráči nosí bezprsté rukavice, tzv. bickery. Hrají proti sobě dvě 
smíšená družstva. Cílem hry je uhrát nad soupeřem co nejvíce bodů. 
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Zahrát si „pinčes“ můžeš v tomko kroužku z mnohaletou tradicí. Osvojíš si 
zábavnou formou základní principy a pravidla této oblíbené hry. 

Stolní tenisté se účastní mnoha turnajů a tak můžeš získat mnoho trofejí.

vedoucí:  Míra Krejčí
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  čtvrtek 18:00–20:00
cena za pololetí: 400 Kč

Stolní tenis pro dospělé
(identifikační číslo: 11)

vedoucí:  Václav Stehlík a Václav Denk
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  čtvrtek 16:30–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Stolní tenis pro děti 
(identifikační číslo: 10)

Cvičení pro ženy
(identifikační číslo: 12)

vedoucí:  Božena Bumbálková
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  pondělí od 19:00
   středa od 19:00
cena za lekci:  300 Kč
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Pracoviště Tyršova

V tomto kroužku se můžeš těšit na modelování z keramické hlíny a  zdobení 
barevnou engobou, glazováním i dalšími technikami. Podle svojí šikovnosti 
budeš vytvářet jednoduché, ale i složitější výrobky a rozvíjet tak svou tvoři-
vost, manuální zručnost, fantazii a představivost. 
     Kroužek je vhodný zejména pro vás děti, které se připravujete na talentové 
zkoušky na umělecké školy.

vedoucí:   Irena Jelínková
místo:    keramická dílna DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:   úterý 15:00–16:00
   úterý 16:00–17:00
cena na pololetí:  650 Kč

Keramika pro děti 
(identifikační číslo: 13)
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Dramatický soubor TrémA 
(identifikační číslo: 14)

vedoucí:  Mgr. Anna Benešová
místo   ZŠ Třemošná + sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas  pátek od 14:30 
cena za pololetí 400 Kč

Chceš si opravdu „hrát“ v pravém slova smyslu a zároveň se celkově rozvíjet? 
Tak se přihlas na „dramaťák“. Vyzkoušíš si základní metody a techniky dra-
matické výchovy – dramatickou hru, hru v roli. Naučíš se pracovat s hlasem, 
tělem, improvizaci, budeš hledat cestu k výrazu, interpretovat literární texty, 
přednášet. Opět se všichni zaměříme na tzv. scénické čtení, při kterém bu-
deme interpretovat vybranou knihu a následně vytvářet inscenaci, se kterou 
se zúčastníme soutěže. Budeme také tvořit své vlastní inscenace, s nimiž bu-
deme vystupovat.
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Pracoviště Tyršova

O našich loutkářích toho nejvíc přece ví Kašpárek. Dávám 
mu teď prostor, aby tě s nimi seznámil.

„Jéé, děkuji ti... Tak ahoj, děti. Já to vezmu jen tak letem 
světem. Naše divadlo je druhým nejstarším amatérským 
souborem v  západních Čechách. Vznikli jsme v  roce 1921 
a  od té době s  menšími přestávkami bavíme naše dětské 
publikum po celé České republice.

Je ti od 8 do 100 let? Tak neváhej a přijď se k nám podívat. 
S námi se naučíš pracovat s  hlasem, ovládat různé druhy 
loutek, zkoušet nové pohádky, vyrábět kulisy a rekvizity a za-
žiješ spoustu legrace. A hlavně budeš hrát představení nej-
menším divákům jak v Třemošné, tak na zájezdech.

Pojď s  námi rozvíjet téměř stoletou tradici loutkářství 
v Třemošné.“

www.facebook.com/loutkovedivadlotremosna
www.divadlotremosna.cz

vedoucí:   Radek Koňařík
místo:    zkušebna a sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:   sobota 1x za 14 dnů
cena na pololetí:  400 Kč

Loutkové divadlo Třemošná 
(identifikační číslo: 15)
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Pracoviště Tyršova

Ochotnický soubor DDM – DivOch 
(identifikační číslo: 16)

vedoucí:   Irena Jelínková
místo:    sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  úterý od 19:00

Ochotnický soubor Divoch nastudoval pro sezónu 2020/2021 hru Sborovna –  
sitkom z prostředí středního odborného učiliště potravinářského.
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Pracoviště Tyršova

Hello, how are you? Fine? 
Určitě chceš anglicky umět víc než tyto základní fráze. Proto se přihlas 

do kroužku angličtiny, aby se naplnilo pořekadlo: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi 
člověkem!

Anglický jazyk 
(identifikační číslo: 17)

vedoucí:  
místo:   klubovna DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 400 Kč

Patříš mezi takzvané „tiché blázny“? Pak rybářský kroužek je pro tebe ten 
pravý. Naučíš se tu vše potřebné pro chytání ryb.

vedoucí:  Jan Martínek
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova + rybník Třemošná
den a čas:  úterý 17:00–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Rybářský kroužek
(identifikační číslo: 18)
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Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

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

Platba kroužků je možná pouze  na základě vystavené faktury  za každé pololetí zvlášť.
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Sport Centrum Chanos

Ahoj, já tě provedu pracovištěm Sport centra Chanos. Jsem tu totiž jako 
doma a jmenuji se Vanda.

Co se tady děje? Můžeš si tu zacvičit, naučit se hrát na kytaru, namalovat 
si něco hezkého, nebo se starat o nová zvířátka v teráriích. Není to zdaleka 
všechno, co se tady dělá, ale to najdeš na dalších stránkách.

Paní recepční Martina Dyková ti se vším ráda poradí a pomůže. 
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Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště Sport centrum Chanos

U Stadionu 964
330 11 Třemošná

Kontaktní osoba: 

Martina Dyková
pověřena řízením 

telefon: 605 247 384
e-mail: chanos@ddmkamarad.cz
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Sport Centrum Chanos

Jóga pro děti  
(identifikační číslo: 31)

vedoucí:  Lucie Korbelová
místo:   hala Sport centrum Chanos
den a čas:  středa 15:00–16:00 / mladší
   pátek 15:00–16:00 / starší
cena za pololetí: 400 Kč
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Zumba pro děti
(identifikační číslo: 32)

vedoucí:  Eva Karbanová, DiS.
místo:   hala Sport centrum Chanos
den a čas:  úterý 17:00–18:00 / začátečnící
   úterý 18:00–1900 / pokročilí
cena za pololetí: 400 Kč

Už jste zkusili zumbu? Ty nevíš, co to je? Tak tedy zumba je taneční program, 
zahrnující zábavu, výbornou hudbu a skvělou atmosféru. Základem jsou la-
tinsko-americké tance a aerobic. Zumba také využívá kroky salsy, merengue, 
reggaetonu a další taneční prvky. Vychází z principu, že cvičení by mělo být 
zábavné a jednoduché. 

Chytlavá muzika tě rozhodně nenechá v klidu a vrhne tě přímo do víru 
tance. Střídá se rychlé a pomalé tempo a díky rozmanitosti kroků zumba 
všechny prostě baví!
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Sport Centrum Chanos

Predátor race – od 10 let
(identifikační číslo: 34)

vedoucí:  Jiří Ulč
místo:    sport centrum Chanos
den a čas:   bude upřesněno     
cena za pololetí  400 Kč

Běh je nejpřirozenějším a nejzdravějším způsobem pohybu člověka. Běhání 
v krásných třemošenských lesoparcích je sice zdravé, ale né úplně zábavné. 
Co si tak běh trochu zpestřit? Překážkový běh PREDÁTOR RACE je to pravé 
pro správné holky a kluky. Budeme trénovat na vytrvalostní závody v Plzni, 
kde si změříme své síly s ostatními dětmi.

Gymnáček
(identifikační číslo: 33)

vedoucí:  Barbora Krampolová
místo:   hala Sport centrum Chanos
den a čas:  pondělí 16:00–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Pro holky i kluky od 4 do 10 let.
Aktivní sportovní zájmový kroužek, který zábavnou a poutavou formou 

kombinuje prvky sportovní a moderní gymnastiky, tance, posilování, akroba-
cie, a aerobních cvičení.

Děti se při nejrůznějších aktivitách učí pracovat s vlastním tělem a rozvíjí 
své pohybové schopnosti a dovednosti.

Věnujeme se např. schopnosti vnímání a vyjadřování hudby pohybem, 
ale také různým hrám a soutěžím, při kterých rozvíjíme sílu a výbušnost.



- 31 -

Zoologický kroužek – od 8 let
(identifikační číslo: 35)

vedoucí:  Jan Dohnal
místo:   terárium DDM Kamarád (Chanos)
den a čas:  úterý 16:00–18:00 a dle domluvy v ZOO Plzeň
cena za pololetí: 600 Kč
   maximálně 16 dětí

Líbí se ti zvířáta a příroda? Pak právě zoologický kroužek je pro tebe ten pra-
vý. Od svého vzniku si získal velikou oblibu, která je ještě umocněna tím, že 
čas od času navštívíš ZOO Plzeň a dostaneš se do míst, která běžný návštěv-
ník nemá šanci vidět. 

Přihlášky na tento kroužek odevzdávejte na recepci Sport centra Chanos.
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Sport Centrum Chanos

Plastikoví a letečtí modeláři – mladší žáci 
(identifikační číslo: 36)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:    klubovna modelářů Sport centrum Chanos
den a čas:   středa 16:00–18:00
cena za pololetí  400 Kč

Prvňáci až páťáci stavíte rádi plastikové modely letadel, aut, lodí a diorám? 
Na kroužku se seznámíte se stavbou plastikových modelů, ale vyzkoušíte si 
také postavit jednoduché létající modely. Naše klubovna je vybavena špičko-
vým akumulátorovým modelářským nářadím. Budete mít své zásuvky u pra-
covních stolů, do kterých si uložíte rozestavěné modely a  své modelářské 
nářadíčko. Pořádáme různé soutěže a o Vánocích máme svou modelářskou 
vánoční besídku s nadílkou. Každý nově příchozí modelář do našeho krouž-
ku, je po splnění nováčkovských podmínek, přijat za řádného člena letecké-
ho klubu, s právem nosit  klubovou leteckou bundu, kšiltovku, mikinu, tričko 
a má napořád svou fotografii na zdi cti v klubovně.

Jezdíme po České republice na modelářské výstavy, veletrhy a letecké dny. 
Vyvrcholením celoroční modelářské činnosti je týdenní pobytové, prázdnino-
vé soustředění na letišti aeroklubu Plasy.
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Letečtí modeláři – starší žáci
(identifikační číslo: 37)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:    klubovna modelářů sport centrum Chanos
den a čas:   pátek 16:00 – 18:00
cena za pololetí  400 Kč

Kroužek je určen pro pokročilé letecké modeláře, holky a  kluky od 6. do  
9. třídy základní školy a  studenty středních škol. Stavíme funkční, rádiem 
řízené modely letadel, aut a  lodí. Trénujeme pilotování skutečných letadel 
na profesionálních leteckých simulátorech, abychom o  prázdninách mohli 
na leteckém táboru s opravdovými letouny aeroklubu létat. Studujeme zá-
klady letecké aerodynamiky, mechaniky letu, letecké meteorologie, stavby 
a  konstrukce letadel a  fyziky. Jezdíme na letecké dny, letecké konference, 
modelářské veletrhy a výstavy, jak v České republice, tak i do zahraničí. Při 
vhodných povětrnostních podmínkách létáme na našem klubovém mode-
lářském letišti s drony a motorovými modely letadel řízených RC soupravou. 
Pořádáme různé soutěže a o vánocích máme svou modelářskou vánoční be-
sídku s nadílkou. 

Vyvrcholením celoroční modelářské činnosti je pobytový letecký tábor na 
letišti aeroklubu Plasy a soustředění  našeho modelářského kroužku na stej-
ném letišti. 
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Sport Centrum Chanos

Výtvarný ateliér – děti  
(identifikační číslo: 38)

vedoucí:  Rudolf Novotný
místo:   výtvarný ateliér Sport centrum Chanos
den a čas:  čtvrtek 16:00–18:00
cena za pololetí: 650 Kč

Máš chuť stát se opravdovým malířem, s paletou, štětcem a malířským stoja-
nem? Já tento kroužek navštěvuji a je to paráda! 

Ruda Novotný, který nás učí různé techniky je zkušeným malířem a vý-
tvarníkem. Seznamuje nás i s různými jinými pokročilými výtvarnými techni-
kami, jako je třeba linoryt, koláže, mandaly a spoustu dalšího. 

Přijď mezi nás, těšíme se.

Logohrátky
(identifikační číslo: 40)

vedoucí:  Irena Jelínková
místo:   Sport centrum Chanos 
den a čas:  středa 16:00–17:00
cena za pololetí: 400 Kč

Logopedická průprava hravou formou pro děti od 4 let. Rozvoj hrubé a jem-
né motoriky, pohybové hry, říkánky.

Trampská kytara
(identifikační číslo: 39)

vedoucí:  Rudolf Novotný
místo:   Sport centrum Chanos
den a čas:  úterý 16:00–17:00
cena za pololetí: 400 Kč
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Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání 

kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou  

zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  

orientační a budou přizpůsobeny většině  

přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze  

na základě vystavené faktury  

za každé pololetí zvlášť.
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Sport Centrum Chanos
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Další užitečné informace 

na této stránce najdeš informace, kdy začínají školní prázdniny,  
dny volna a termíny začátků a ukončení činnosti zájmových kroužků.

Provozní doba v DDM:
1. 9. až 18. 12. 2020

4. 1. až 18. 6. 2021

Zahájení činnosti kroužků: 
individuálně podle rozhodnutí jednotlivých vedoucích,  

nejpozději však k 1. 10. 2020

Prázdniny a státní svátky:
28. 10. 2020 – Den vzniku samostatného československého státu

29. 10. až 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny

29. 1. 2021 – pololetní prázdniny

8. 3. až 14. 3. 2021 – jarní prázdniny

1. 4. 2021 – velikonoční prázdniny

1. 7. až 31. 8. 2021 – letní prázdniny

V případě ředitelského volna v ZŠ Třemošná  

bude uzavřen i DDM Kamarád.
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Pracoviště Zruč-Senec

Ahoj, já jsem Felix a ukážu Ti, co se děje u nás ve škole ve Zruči. Pokud rádi 
malujete, tvoříte z hlíny, cvičíte, zajímá vás divadlo, chcete umět anglicky 
nebo se zlepšit ve výslovnosti, tak jste tady správně. Má to tady pod palcem 
Standa Kutheil, na kterého se můžeš se vším obrátit.
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Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště MZŠ Zruč-Senec

Školní 197
330 08 Zruč-Senec

Kontaktní osoba: 

Stanislav Kutheil 
pověřen řízením 

telefon: 605 247 385
e-mail: info@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Zruč-Senec

Reálná sebeobrana 
(identifikační číslo: 40)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   malá tělocvična MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  čtvrtek 15:00–16:00
cena za pololetí: 400 Kč

Jsou věci, které neovlivníš a proto je dobré být na ně připraven. Vyzkoušej 
kroužek reálná sebeobrana.

Jedná se o moderní výukový program prevence úrazů, násilí a podpory 
bezpečnosti pro děti. 

Naučíš se bránit proti útoku člověka nebo zvířete, posílíš svoje psychické 
a fyzické schopnosti, získáš sebeúctu a sebedůvěru.
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Keramika pro děti 
(identifikační číslo: 41)

vedoucí:  Mgr. Markéta Kodajková Bocková
místo:   keramická dílna – MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  úterý 16:30–18:00
cena za pololetí: 650 Kč

Keramika pro děti 
(identifikační číslo: 42)

vedoucí:  Martina Košařová
místo:   keramická dílna – MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  středa 15:00–17:00
cena za pololetí: 650 Kč
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Pracoviště Zruč-Senec

Výtvarně-umělecký kroužek
(identifikační číslo: 44)

vedoucí:  Rudolf Novotný
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  čtvrtek 13:30–15:30
cena za pololetí: 650 Kč

Výtvarně-keramický kroužek  
(identifikační číslo: 43)

vedoucí:  Mgr. Markéta Kodajková Bocková
místo:   keramická dílna – MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  úterý 15:00–16:30
cena za pololetí: 650 Kč
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Divadelní kroužek Kulišáci
(identifikační číslo: 45)

vedoucí:  Mgr. Markéta Kodajková Bocková
místo:   knihovna Zruč
den a čas:  středa (čas bude upřesněn)
cena za pololetí: 400 Kč
   počet dětí je omezen
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Pracoviště Zruč-Senec

Jóga pro děti
(identifikační číslo: 46)

vedoucí:  Mgr. Markéta Kubíková
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  úterý 12:45–14:45
cena za pololetí: 400 Kč

Anglický jazyk  
(identifikační číslo: 47)

vedoucí:  Ing. Michaela Husníková
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  čtvrtek 12:45–13:30
cena za školní rok: 2 500 Kč včetně studijních materiálů
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Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání 

kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou  

zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  

orientační a budou přizpůsobeny většině  

přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze  

na základě vystavené faktury  

za každé pololetí zvlášť.
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Pracoviště Trnová

Ahoj, já jsem Natálka a seznámím tě s aktivitami, které se budou dít u nás 
ve škole v Trnové. Pokud rád modeluješ, hraješ stolní hry, cvičíš, tak jsi tu 
správně. 

Obrátit se můžeš s veškerými dotazy na Jirku Bulína. 
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Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště IZMŠ Trnová

Trnová 222
 330 13 Trnová

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
telefon: 607 699 709

e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Trnová

Keramika 
(identifikační číslo: 60)

vedoucí:  Pavla Čásová
místo:   keramická dílna IZŠ Trnová
den a čas:  středa (čas bude upřesněn)
cena za pololetí: 650 Kč
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Keramika pro děti z MŠ 
(identifikační číslo: 61)

vedoucí:  Pavla Čásová
místo:   keramická dílna IZŠ Trnová
den a čas:  středa (čas bude upřesněn)
cena za pololetí: 450 Kč
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Pracoviště Trnová

Anglický jazyk 
(identifikační číslo: 62)

vedoucí:  Mgr. Štěpánka Vršecká
místo:   IZŠ Trnová
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 400 Kč

Pohybovky 
(identifikační číslo: 63)

vedoucí:  Adéla Obořilová
místo:   IZŠ Trnová
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 400 Kč
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Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou  zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

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

Platba kroužků je možná pouze  na základě vystavené faktury  za každé pololetí zvlášť.
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Pracoviště Ledce

Ahoj, já jsem Prokop a vím o všem, co se děje ve škole v Ledcích? Tak co chceš 
vědět? Ano, je tu výtvarný kroužek, pohybový, počítače a stolní hry. Neváhej 
tedy a přihlas se k nám. 

Rád ti se vším poradí Jiří Bulín. 
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Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště ZŠ Ledce

Ledce 15
330 14 Ledce

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
telefon: 607 669 709

e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Ledce

Počítačový kroužek
(identifikační číslo: 73)

vedoucí:  Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
místo:   ZŠ Ledce
den a čas:  pondělí 14:15–15:15
cena za pololetí: 400 Kč

Anglický jazyk
(identifikační číslo: 71)

vedoucí:   Adéla Obořilová
místo:   ZŠ Ledce
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 400 Kč

Pohybovky 
(identifikační číslo: 70)

vedoucí:  Adéla Obořilová
místo:   ZŠ Ledce
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 300 Kč

Výtvarka
(identifikační číslo: 72)

vedoucí:   
místo:   ZŠ Ledce
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 400 Kč
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Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou  zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

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

Platba kroužků je možná pouze  na základě vystavené faktury  za každé pololetí zvlášť.
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Ostatní pracoviště

Anglický jazyk v Žichlicích
(identifikační číslo: 81)

garant:   Adéla Obořilová
místo:   ZŠ Žichlice
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 300 Kč

Pohybovky v Žichlicích  
(identifikační číslo: 80)

vedoucí:  Adéla Obořilová
místo:   ZŠ Žichlice
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 300 Kč

Zahrajete si známé i neznáme hry, budete rozvíjet svoji obratnost, pohoto-
vost, týmového ducha a fyzičku.
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Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání 

kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou  

zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  

orientační a budou přizpůsobeny většině  

přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze  

na základě vystavené faktury  

za každé pololetí zvlášť.
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Sport Centrum Chanos

Dětský koutek Krteček 

Kontakty:
Mgr. Lucie Karbanová – 605 247 387

Martina Dyková – 605 247 384
Irena Jelínková – 732 574 573

Dětský koutek Krteček při DDM Kamarád Třemošná je zařízení, které je kon-
cipováno jako alternativa pro síť státem zřízených mateřských škol.

Přijímáme děti od věku 2 let, samozřejmě bez plen a dudlíku. Není však 
problém, než se toto dítě naučí, vyčkat a umístit jej do Krtečka o nějaký ten 
týden či měsíc později.

Velkou výhodou našeho dětského koutku je pobyt dětí v malém kolektivu 
(max. 15 dětí), který umožňuje individuální přístup pedagogů ke všem dětem 
a ideální socializaci v kolektivu (vztah dítě–dítě).

Náš pedagogický kolektiv má dlouholeté zkušenosti při práci s dětmi a sa-
mozřejmě patřičné vzdělání.

V dětském koutku Krteček je o děti postaráno po všech stránkách, celo-
denní stravování ze školní jídelny, sportovní aktivity, tanec, kreativní výroba, 
procházky do okolí s důrazem na různá roční období a spoustu dalšího.
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Pobytové akce

8.–12. 3. 2021– Lyžařský zájezd
červen 2021 – Ozdravný pobyt u moře
3.–10. 7. 2021 – Trosečník z Naděje – zážitkový tábor – Zhořec
červenec 2021 – Soustředění loutkářského souboru
10.–18. 7. 2021 – Czech specials forces – letecko-parašutistický tábor – Plasy
16.–19. 8. 2021 – Vodácký tábor – Berounka
16.–21. 8. 2021 – Soustředění kroužku leteckých modelářů 
23.–27. 8. 2021 – Příměstský tábor 

Pobytové akce
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Pravidelné akce

Loutková představení – V tomto školním roce vám Loutkové divadlo  
Třemošná zahraje opět každý měsíc jednu ze svých pohádek. Například  
O statečné princezně Máně, Kouzelná galoše, Pták Ohnivák a liška Ryška, 
Zlatovláska a nebo premiéra pohádky Broučci.

Hrajeme na přání – pořad pro důchodce

Pravidelně se opakující akce

31. října 2020 – Halloween Třemošná

28. listopadu 2020 – Výroba adventních dekorací

5. 12. 2020 – Mikulášská nadílka s loutkovou pohádkou

leden–březen 2021 – Lyžařský výcvik (soboty)

únor 2021 – Maškarní karneval (KD Záluží)

duben 2021 – Pálení čarodějnic a stavění májky (TJ Sokol)

29. 5. 2021 – Den dětí Třemošná

Příležitostné jednodenní akce
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Úvodní slovo
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Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná,  
okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

Tyršova 916, 330 11 Třemošná

IČO: 60610654
IZO: 115600400

Odpovědná osoba a statutární zástupce:
Irena Jelínková
ředitelka DDM

telefon: 732 574 573
e-mail: jelinkova@ddmkamarad.cz


