
Co jsme připra- 
vili na letošní  
prázdniny

22. září 2007 oslavíme 30. výročí 
založení DDM v Třemošné
DDM Kamarád na podzim letošního roku oslaví již 30 let své činnosti. Za tak 
dlouhou dobu prošel mnoha změnami, jak ve svém názvu, tak především v oblasti 
působnosti a velikosti. 

ZPRAVODAJ
DDM KAMARÁD
ZPRAVODAJ
DDM KAMARÁD
Čtvrtletník o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná

č. 12 / 13    zima - jaro 2007

Úvodní slovo ředitelky
Když jsem se poohlédla za uplynulým obdobím,  

tak jsem neubránila pocitu trochu zabilancovat. Zjistila 
jsem, že letos slavíme 30. výročí založení DDM. Na pod-
zim tomu bude již 19 let, co pracuji v tomto zařízení a 13 
let jako ředitelka. Již 11 let jezdím s dětmi na tábory. 

Čas neúprosně letí a člověk nestačí počítat roky, 
které tráví aktivní činností. Je však dobře, že aktivní – 
co jiného než aktivní práce s dětmi a mládeží, sportovní 
či kulturní život, také společensky prospěšná aktivita, 

Letní pobyt v Kalábrii
od 18. do 27. 6. 2007 – pro děti od 10 let nebo 
pro rodiče s dětmi.

Rybářské soustředění
od 1. do 7. 7. 2007 – soustředění mladých 
rybářů u rybníka Hroznata.

Letní tábor Klenovice
5. - 15. 7. 2007 - celotáborová hra, stany  
s podsadou, záchodové buňky TOI TOI, spor-
tovní vybavení. V programu je zahrnut celo-
denní výlet, soutěže, sportování, ceny. 

Týdenní pobyt v Kamarádu
27. - 31. 8. 2007 – pro všechny zájemce vý-
tvarné a keramické činnosti, sportování, vy-
cházky, táboráky, soutěže, spaní v DDM. 

V dnešní době DDM Kamarád spravu- 
je čtyři pracoviště. Dvě v Třemošné, další  
ve Zruči a v Horní Bříze. Všechna praco-
viště jsou specializována na různé formy  
činností a v současné době jsou naplněna. 

Jako komplex DDM Kamarád orga-
nizuje nejen pravidelnou a příležitostnou 
činnost, ale také metodickou, letní, pub-
likační, sponzorskou a rozsáhlou hos-
podářskou činnost. Nyní v „domečku“ 
pracuje 9 interních a cca 40 externích 
pracovníků. 

Podzimní oslavy jsou určeny nejen 
pro současné i bývalé pracovníky, rádi 
také  přivítáme zřizovatele a spolupra-
covníky dalších organizací, sponzory, 
přátele a všechny příznivce Domu dětí  
a mládeže Kamarád. 

Přijďte si společně zavzpomínat a se-
známit se s našimi aktivitami. 

Oslavy jsou naplánovány na sobotu 
22. září 2007. 

S detailním programem vás sezná-
míme v naší nabídce pravidelné činnosti 
pro školní rok 2007 - 2008, která bude 
všem zájemcům k dispozici na začátku 
září a také na našich internetových strán-
kách www.ddmkamarad.cz. 

Oslavy 25. výročí DDM - po loutkovém před-
stavení si děti vyzkoušely loutky

Oslavy 25. výročí DDM - taneční vystoupení

Oslavy 25. výročí DDM - večerní setkání býva-
lých a současných pracovníků a příznivců DDM

strávený čas s lidmi, které baví se stále zdokonalovat, sebevzdělávat a stále něco 
nového vymýšlet, je lepší než cokoli jiného.

Bc. Ilona Křížková



LOUTKOVÉ  D IVADLO  TŘEMOŠNÁ OSLAV I LO 
17. LISTOPADU 2006 SVOJE 85. NAROZENINY

Tak jako při oslavách 80. narozenin, tak i při svém 85. výročí založení třemošenský loutkářský soubor připravil celodenní 
akci pro své dětské publikum, rodiče a všechny svoje příznivce. Oslava se konala v DDM Kamarád Třemošná, tentokráte 
17. listopadu 2006. Během „Dne loutek“ shlédlo pohádková představení přes 350 diváků, což loutkáře velmi potěšilo  
a utvrdilo je v tom, že svoji dobrovolnou činností nedělají divadlo pro sebe, ale že tím rozdávají radost, úsměv a i poučení 
všem svým divákům.

Hned ráno od 9,15 vítal návštěvníky 
u vchodu veselý a milý Kašpárek a roz-
dával příchozím program na celý Den 
loutek.

V 9,30 jsme otevřeli výstavy loutek  
a prací z celoroční  výtvarné soutěže Na-
kresli pohádku. Vybrali jsme různé dru-
hy loutek, aby návštěvníci viděli všechny 
typy, s nimiž hrajeme naše pohádky. 

V 10,00 hodin jsme zahráli dětem vý-
pravnou pohádku o dobru a zlu - Pták 
Ohnivák a liška Ryška. 

Starý král vyšle své tři syny hledat 
ptáka Ohniváka, protože mu krade zlatá 
jablka z jeho jabloně. Dva starší bratři  
ale svému nejmladšímu bratrovi Mirosla-
vovi utečou. Tomu za jeho dobrotu však 
pomůže liška Ryška. Přenese ho  za ptá-
kem Ohnivákem, ale také za koněm Zlato-
hřívákem a zlatovlasou pannou. Miroslav 
vysvobodí i své nehodné bratry z vězení, 
ale ti ho v lese zabijí a ukradnou vše,  
co cestou dostal. Zachrání ho liška Ryš-

ka s ptákem Ohnivákem a tatínek král 
jeho nehodné syny vyžene ze zámku  
a vše šťastně dopadne.

Odpoledne ve 13,00 hodin pokračo-
val Den loutek pohádkovým představe-
ním Zlatovlásky.  

Hodný kuchař Jiřík má svému kru-
tému králi připravit k jídlu zvláštní rybu, 
ale nesmí ani kousek ochutnat. Jiřík  
ale ochutná a král to zjistí a chce jej ne-
chat popravit. Zachrání ho pouze, když 
přivede králi zlatovlasou pannu. Jiřík  
se vydává na dalekou cestu. Zachrání 
mravence, krkavce, rybu a ti mu všich-
ni pomáhají při plnění úkolů, které do-
stal od otce Zlatovlásky. Zachrání živou 
vodou, kterou mu přinesla krkavčátka  
i mušku. Ta mu prozradí ukrytou Zla-
tovlásku mezi jejími sestrami a pak se 
vydávají ke svému králi. Ten však Jiříko-
vi připravil popravu. Zlatovláska ho ale 
pokropí živou vodou a Jiřík ožije. Když to 

vidí král, nechá se také stít, ale živá voda 
už není. Zůstane mrtvý a Jiřík se Zlato-
vláskou odcházejí vstříc společnému žití. 

Ve 14,00 hodin jsme vyhlásili výsledky 
a předali ceny vítězným pracím celoroční 
výtvarné soutěže Nakresli pohádku.

Vítězové v kategorii MŠ - 1. místo - Julie 
Franková, 2. místo - Monika Zelenková,  
3. místo - Vojtěch Rozum

Vítězové v kategorii ZŠ - 1. místo - Radek 
Skolada, 2. místo - Zuzana Chramostová, 
3. místo - Tereza Jablonská

Po té následovala ve 14,30 klasická 
marionetová pohádka Honza u krále.

Dobrák Honza, kterému všichni ubližo-
vali a posmívali se mu, dostane od starého 
žebráka kouzelnou píšťalku, s jejíž pomocí 
vysvobodí unesenou princeznu, kterou hlí-
dá zlá ježibaba a nakonec i zachrání krá-
lovství před jejím synem - zlým drakem.

pokračování na další straně



V podvečer jsme slavnostně přiví-
tali všechny hosty na našich oslavách,  
kterých se zúčastnilo požehnaně - bývalí 
členové, rodiče malých diváků a samo-
zřejmě naši příznivci a rodinní příslušníci 
a kolegové z okolních souborů. Divadlu 
za jeho činnost poděkovala a do dal-
ších let loutkaření mnoho zdaru popřála  
ředitelka DDM Kamarád Třemošná paní  
Ilona Křížková.

LOUTKOVÉ  D IVADLO  TŘEMOŠNÁ OSLAV I LO . . . 

Soubor poté udělil plaketu za 60 let 
života s loutkami panu inženýru Františku 
Čečilovi, našemu bývalému principálovi, 
který se souborem spolupracuje neustá-
le a s neutuchající energií pro nás vyrábí 
v současné době zcela novou sadu 80 
marionet a pomáhá i při výrobě kulis. Pan  
Čečil pak následně poblahopřál našemu 
souboru k narozeninám a popřál mnoho 
zdaru do další práce a předal nám novou 
varietní loutku - akrobata na židli.

Pak už následovala naše premiéra 
pohádky O Slunečníku, Měsíčníku a Vě-
trníku, na kterou jsme po jejím skonče-
ní zaznamenali velice příjemné ohlasy  
a to od bývalých loutkářů a kolegů potěší 
dvojnásobně.

Princ Vladan a jeho tři sestry Karolí-
na, Evelína a Pavlína jsou už dost velcí, 
aby mohli pomoci svým královským ro-
dičům s vládnutím, ale místo toho si jen 
hrají a tropí samé hlouposti. Jednou se 
má Vladan o sestry večer postarat a on 
se postará po svém - provdá je těm prv-
ním, kdo si o ně řekne - přichází Měsíč-
ník, Slunečník a Větrník a odvádějí si jeho 
sestry. Pan král ho druhý den hned posílá 
sestry hledat. Vladan musí projít mnohý-
mi útrapami, až dojde k zakleté ledové 
princezně Mileně. Musí s ní bojovat, aby 
ji vysvobodil. Nesplní však slib, který jí dá 
a vysvobodí z 13. komnaty krále Ohně. 
Ten Milenu unese k sobě do zámku. Vla-
dan s pomocí svých švagrů jde k zlé ježi-
babě do služby, protože od ní potřebuje 
létajícího koně, který bude rychlejší než 
kůň krále Ohně. Úkoly splní a švagři na-
víc ježibabu zničí. Na koni letí do zámku 
krále Ohně, kde vysvobozuje princeznu 
Milenu. Ohnivý král však za nimi letí na 
hrad pana krále, kde dochází k poslední 
bitvě, v níž Měsíčník, Slunečník a Větrník 
krále Ohně porazí a vše dobře dopadne.

Překvapením večera bylo předvedení 
pohádky Kašpárek vaří živou vodu na ro-
dinném Alšově divadélku, kterou sehráli 
3 principálové - bývalí František Čečil  
a Rudolf Heckel se současným - Radkem 
Koňaříkem.  

Následovalo setkání loutkářů - bývalých 
a současných s příznivci a přáteli souboru.

Oslavy se nám vydařily a doufáme,  
že se ve zdraví s vaší podporou dožijeme 
devedesátky!!!

ÚČAST DDM NA BAMBIRIÁDĚ
  

 9. ročník Bambiriády si protentokrát 
„vypůjčil“ motto od hesla evropské kam-
paně zaměřené na rozmanitou společ-
nost, lidská práva a spouúčast mladých 
lidí na společenském dění - „KAŽDÝ JSME 
JINÝ - VŠICHNI ROVNOPRÁVNÍ“. A záro-
veň si letos mimo jiné předsevzal dále 
rozšířit způsoby informování o nabídce 
a možnostech aktivního využití volné-
ho času. V letošním roce byla pořádaná  
ve 27 městech ČR. 

Organizátoři z České rady dětí  
a mládeže hovoří o tisících dobrovolníků  
bez jejichž nasazení by Bambiriáda ne- 
mohla existovat v podobě jakou známe.  
Důležité je přitom vědět, že právě díky dob-

DDM Kamarád – odloučené pracoviště 
v Horní Bříze pro vás připravuje další nové 
aktivity. Reagujeme tak na vaše přání a ne-
jen proto vám určitě zůstaneme věrni. 

Vážíme si vaší přízně a zájmu o naše 
volnočasové aktivity. Bude se jednat pře-
devším o sportovní aktivity pro všech-
ny věkové kategorie, dále rehabilitační  
a zdravotně zaměřené. Více v našich na-
bídkách na začátku školního roku. Nechte 
se překvapit!

DDM ROZŠIŘUJE 
SVOJI ČINNOST 
V HORNÍ  BŘÍZE

rovolné práci vedoucích, a to celoroční,  
mohou dětské oddíly vůbec fungovat, 
scházet se týden co týden, pořádat nej-
různější akce, vyrážet na víkendové vý-
pravy a organizovat letní tábory. 

DDM Kamarád se zúčastnil této akce 
prezentačním stánkem, ve kterém děti ne-
jen vyráběly  barevná přání, ale získaly též 
informace o činnosti našeho domečku.  
V doprovodném programu, který se konal 
v areálu zazpívala Kamila Potužáková.



Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná připravil tak jako každý rok  dětem k jejich svátku – „Den dětí“. A to hned dva-
krát  – v sobotu 26. 5. 2007 v Horní Bříze a v neděli 27. 5. 2007 ve Třemošné.

OSLAVY DNE DĚTÍ V HORNÍ BŘÍZE A TŘEMOŠNÉ 

Sobotní oslavy v Horní Bříze zača-
ly již v dopoledních hodinách v Klubu 
loutkovým představením „Kouzelná ga-
loše“. Samotná akce vyvrcholila odpo-
ledním programem, který se uskutečnil  
na prostranství za restaurací Oáza.  
Pro děti jsme připravili řadu soutěží  
o ceny, atrakce, též kulturní vystoupení  
a hodně sladkostí, které věnovali spon-
zoři. O závěrečné překvapení pro děti   
se postarali místní hasiči, kteří dětem při-
pravili pěnovou zábavu . Sobotních oslav  

se zúčastnilo cca 300 diváků, odpoled-
ním programem provázel Jiří Trnka.

Třemošenské oslavy v neděli začaly 
také loutkovou pohádkou pro nejmenší  
a vše pak vyvrcholilo odpoledním progra-
mem v prostorách bowlingu ve Třemoš-
né. Děti soutěžily o ceny, využily atrakce 
– skákací hrad a malování na obličej, 
shlédly řadu kulturních vystoupeních  
a na závěr byl pro děti připraven bow-
lingový turnaj. Zlatým hřebem celého 
odpoledne beze sporu bylo vystoupení  

zpěvačky Heidy Janků, která sklidila vel-
ký úspěch nejen od dětí, ale také přede-
vším od rodičů.  Nedělní počasí se od- 
poledne umoudřilo a akci navštívilo  
celkem 175 dětí a přibližně 250 dospě- 
lých diváků. Slovem provázeli celé  
odpoledne Zbyněk Janíček a Michal  
Křížek. Převlečení klauni rozdávali dětem  
balónky. 

Poděkování za zdařilý průběh oslav 
patří především místním sponzorům  
a všem, kteří se na akci podíleli. 

MALÁ FOTOGALERIE Z LETOŠNÍCH OSLAV DNE DĚTÍ  
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K a l e n d á ř  
a  k  c  í     D  D  M :
Červen 2007
  2. 6. - Zájezd do divadla – Praha – Angelika
  5. 6. - Hrajeme na přání – pořad pro důchodce 
  9. 6. - Dívka roku 2007 – celonárodní finále 
 11. 6. - Narozeninová párty – SC Chanos
 12. 6. - Turnaj v bowlingu – 
 13. 6. - Ukončení činnosti ZÚ s opékáním buřtů,  
           Horní Bříza15,00 – 16,30
 18. - 27. 6. - Letní pobyt v Kalábrii
 23. 6. - Rybářské závody – Horní Bříza 
 24. 6. - 9. hornobřízský keramický trh – taneční 
           skupina Alfa a břišní tanečnice
 
Červenec 2007
  1. - 7.  7.  - Rybářské soustředění
  3. - 4. 7.  - stavba táborové základny
  5. - 15. 7. - Letní tábor Klenovice s celotáboro- 
                vou hrou 

Srpen 2007
 27. - 31. 8. - Týdenní pobyt v DDM -  výtvarné  
                 a keramické činnosti, sport, vycház- 
                 ky, táboráky, spaní v DDM.

Září 2007
 22. 9. - Oslavy 30. výročí založení DDM v Třemošné
           - loutkové představení, taneční vystoupení, 
           dětské dílny, představení zájmových útvarů,
           prohlídka pracovišť v Třemošné, sportovní 
           vyžití ve Sport Centru Chanos

11. ročník soutěže 
D í v k a  r o k u  2 0 0 7
proběhl 29. dubna 
Oblastní kolo pro západní Čechy Dívka roku 
2007 se uskutečnilo v neděli 29. 4. 2007.  
Hlavním organizátorem je již 11 let DDM Kamarád. 

Dívka roku 2007 - výsledky ob-
lastního kola - 1. místo M. Hollá,  
2. místo L. Hrubcová a 3. místo 
A. Kyvířová

Celý ročník začal základním kolem, 
které proběhlo v DDM Kamarád formou 
castingu 3. března 2007. V tomto kole  
se na 1. místě umístila Anežka Kyvířová  
z Druztové, na 2. místě Lucie Šindelá-
řová z Horní Břízy, na 3. místě Martina  
Šimicová z Horní Břízy a na posledním 
postupovém místě se umístila Veronika 
Hanzlíčková z Horní Břízy.

V sobotu se sjelo 15 dívek do Hor-
ní Břízy, kde celý den probíhal nácvik 
na nedělní finále. Děvčata absolvovala 
také neveřejné disciplíny - inteligenč-
ní test a test zručnosti. A protože letošní 
soutěž byla v duchu karnevalu, soutěžící  

vyráběly v disciplíně zručnosti karnevalo-
vou masku.

Nedělní finále probíhalo v překrás-
ných a honosných prostorách Parkhotelu 
v Plzni. Moderoval tradičně Jan Čenský, 

jako hosté se zúčastnil Filip Jankovič, 
Marek Černoch a Lilian Sarah Fische-
rová - 2. vicemiss České miss. Děvčata 
absolvovala úspěšně všechny povinné 
disciplíny, včetně módní přehlídky v kar-
nevalovém převleku. 

Úspěšná byla i řada kulturních vy-
stoupení, o přestávce mohli diváci  
v sále shlédnout televizní spot na TOP Tv, 
který proběhl na televizních obrazovkách 
v úterý 10. 4. 2007. 

Vítězkou se stala Martina Hollá  
z Kynšperka nad Ohří, 1. vicemiss obsa-
dila Lucie Hrubcová z Klášterce nad Ohří  
a 2. vicemiss se stala Anežka Kyvířová  
z Druztové. Miss foto získala Martina  
Šimicová z Horní Břízy a miss sympatie 
vítězka soutěže Martina Hollá. 

První dvě vítězky postupují do ná-
rodního kola v Jičíně. Více o celé soutěži 
se dozvíte na www.divkaroku.cz nebo  
na www.ddmkamarad.cz.

Základní kolo v DDM Kamarád

Zahájení finále v Parkhotelu Plzeň

Vítězkou celostátního kola se sta-
la naše oblastní 
Dívka roku 2007 

9. června 2007 se v Jíčíně na celo-
státním kole soutěže Dívka roku 2007 
stala Dívkou roku 2007 ČR vítězka 
našeho oblastního kola Martina Hollá 
z Kynšperka nad Ohří. Byl jí také udě-
len titul Miss talent a Miss publikum. 
Jsme pyšní na její výsledek a přejeme  
jí mnoho štěstí a úspěchů.

 Vyhlášení bowlingové soutěže o putovní pohár  
 mladších a starších žáků Plzeň sever
 Hrajeme na přání - pořad pro důchodce 
 Loutkové divadlo - představení v Mariánské Týnici
 (termíny upřesníme)

Říjen 2007
 Zahájení pravidelné činnosti zájmových útvarů
 20. 10. - loutkové divadlo - představení v DDM
 Hrajeme na přání - pořad pro důchodce
 Loutkové divadlo - představení v Holýšově
 Loutkové divadlo - představení v České Bříze
 Halloween, Drakiáda,  Výtvarná soutěž
 Taneční vystoupení - (termíny upřesníme)

Nácvik v Klubu Horní Bříza

Vítězné trio dívek národního kola soutěže  
Dívka roku 2007



DDM Kamarád děkuje sponzorům,  
kteří se v letošním školním roce podíleli na akcích

Dívka roku 2007

Ceny věnovali:
Pojišťovna Kooperativa • Hračky Radost Ondřejíček • Zelenina - ovoce Brzica • Drogerie Lacina spol. s r. o.  

Forma 83 - Černý, Česká Bříza • Kadeřnictví - Hubačová • SOU Horní Bříza • Zlatnictví Fischer • Drogerie Madel  
Karsell  s.r.o. Horní Bříza • S.K.I. plus Plzeň • Bar Nekonečný šum • Florplan Plzeň - Křimice • Florimex – květiny

Den dětí v Horní Bříze

Den dětí v Třemošné

Ceny věnovali: 
Importex Czech a.s. • Trolli Bohemia s.r.o. Plzeň • Perri Crisps und Snacks Třemošná • Mc Donald Plzeň 

Lékárna Primula Třemošná • Žárohmoty spol. s r. o. Třemošná • Coca Cola • restaurace Albion Třemošná 
Drogerie - Růžičková • Zahradnictví - Les • Pebex Třemošná

V uplynulých letech s námi spolupracovali: 
Global realitní kancelář Plzeň • Hypo stavební spořitelna • Nehtové studio Radka Boudová Třemošná • ČEROZ Třemošná 

Ateliér Slunce Jitka Černá Česká Bříza • Pekárna Mrštík Třemošná • Salón 5 pro krásu Plzeň • Lasselsberger a.s.  
Kadeřnictví Jinak - Petra Kulhánková • Květiny Milt Plzeň • „Werso“ s.r.o. - Šárka Ulčová • Zscherp Holzprodukt  

Grünsport Horní Bříza • Agriimport Plzeň • Bohemia Games s.r.o. Plzeň • Desinsekta - Martin Zíka Plzeň • MITEX - Mildorfovi 
KWK spol. s r. o. Horní Bříza • Klenoty Procházka • Sklárny Heřmanova Huť • Sklenářství Nágr Třemošná •  Popovský DONE  
Exodus Třemošná • CEFDA Czech a.s. Plzeň • Plzeňská sportovní a.s. Plzeň • Fotoateliér Iveta Kojzarová  • Autoservis Šatra 

Esprit Plzeňský kulturní servis, p. o. • PPS Sušický • Elfetex spol. s r. o. • Pekařství Zeman Horní Bříza • Jednota Plasy 
BLUE SMOKE spol. s r.o. - Třemošná • boutique REPLAY Plzeň • Trafika - Cajthamlová • Percom interiér s. r. o. Plzeň  

Hrabák obchodní centrum Horní Bříza • PLUS – DISCOUNT, spol. s r. o. Třemošná • Lenka Voráčová, Horní Bříza
Euro-Agency service s.r.o. • Truhlářství Milan Juha • ALBA Alois Balvín • Krmiva - rybářské potřeby - Kratochvíl, Horní Bříza 

SDH Horní Bříza


