ZPRAVODAJ
DDM KAMARÁD
Čtvrtletník o činnosti v DDM Kamarád Třemošná

PRÁZDNINY

JA K TO VYPADÁ S OTE V ŘE N Í M
ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ
DDM KA MA RÁ D V H O R N Í B Ř Í Z E

S KAMARÁDEM
Jako každý rok, tak i letos jsme na letní
prázdniny připravili pestrou nabídku činností nejen pro děti zájmových kroužků,
ale i pro jejich kamarády, rodiče a další
zájemce.

Rybářský tábor

1. - 10. 7. 2004 – stanový tábor pro milovníky
rybaření - u rybníku Hroznata.
Cena: 1 800,- Kč

Letní tábor Klenovice

4. - 17. 7. 2004 - celotáborová hra, vybavení
tábora - nové stany s podsadou, záchodové
buňky + materiální vybavení, v programu je
zahrnut celodenní výlet, soutěže, sportování, ceny a diplomy.
Cena: 2 600,- Kč

Příměstský tábor s keramikou

23. - 27. 8. 2004 od 800 - 1700 hodin
Pro všechny děti, které baví práce s keramickou hlínou, ale i výtvarné činnosti a hry.
Hotové výrobky si děti odvezou po vypálení
domů.
Cena: 1 000,- Kč

Na letní tábory se přihlašujte telefonicky
na čísle 377 953 651 nebo použijte mailovou adresu: kamaraddd@volny.cz nejpozději však do 28. května 2004. Nezapomeňte vždy uvést vámi vybraný tábor.

číslo: 3 - jaro 2004

Vážení a milí přítelé Domu dětí a mládeže Kamarád, jak víte
z minulého čísla našeho Zpravodaje, připravujeme otevření
další naší pobočky po Zruči tentokrát v Horní Bříze.
Slavnostní otevření nových prostor DDM v Horní Bříze bude
sice až v září spojené s připravovanou akcí pro děti a slavnostním
otevřením panem starostou města Horní Bříza Karlem Hinzem a ředitelkou DDM Kamarád Ilonou
Křížkovou.
Činnost však už probíhá od data vzniku odloučeného pracoviště, tedy 1. dubna 2004. Nabídka je k dispozici v prostorách prozatimního pracoviště Městského úřadu Horní Bříza (zadní
vchod). Veškeré informace, dotazy a přihlášky Vám poskytne naše pracovnice Kateřina Klímová,
která je vedoucí odloučeného pracoviště Horní Bříza. Těšíme se na všechny nové zájemce – děti,
mládež i dospělé.
Chtěla bych tímto způsobem poděkovat za spolupráci Městu Horní Bříza a zejména panu
starostovi Karlu Hinzovi, kteří nám pomáhají otevřít další pobočku DDM a rozšířit tak volnočasové
aktivity pro všechny zájemce i mimo Třemošnou.
Ilona Křížková - ředitelka DDM

LOUTKÁŘI MĚLI PREMIÉRU POHÁDKY
„O

S TAT E Č N É

PRINCEZNĚ

MÁNĚ“

V sobotu 21. února 2004 sehrálo v DDM Kamarád Třemošná svoje první letošní premiérové
představení Loutkové divadlo Třemošná. Byla jím pohádka „naruby“ O statečné princezně
Máně. V sále DDM se sešlo přes 90 diváků a podle reakcí se nová pohádka líbila.
babou Kanimůrou, která jí poradí, jak se nejlépe
dostat do pekla. V pekle mají z Máni pěkně
nahnáno. Princezna je totiž takový malý generál, nic si nenechá líbit. Proto se čerti rozhodnou, že jí musejí zadat ty nejjednodušší úkoly,
jen už aby byla z pekla pryč a nedělala jim tam

Děj pohádky nás zavádí do obce Syslov,
kde žije i zlý lichvář Hrabal. Ten vůbec nemá
lidi rád. Samozřejmě, že si toho všimnou i čerti
v pekle a tak se óbrčert Belzebub vydává chytit Hrabala, ale omylem za tmy odnese
do pekla poctivého Tondu Bártů. Celé peklo
je z tohoto omylu vzhůru nohama, ale je pře-

ce známá věc, že co jednou peklo schvátí, to
už nikdy nenavrátí. Čerti však najdou možnost,
jak by se mohl Tonda vrátit na zem. Může
ho totiž vysvobodit děvče, které splní 3 pekelné
úkoly. K vysvobození Tondy se hned rozhodne
princezna Máňa. Ta s pomocí rady pohádkové
dědečka Habaděje zamíří za jeho sestrou ježi-

pořádek. Máňa v pekle úkoly splní a společně
s Tondou se vrací zpět do Syslova. Na návsi
je z návratu z pekla velká sláva a dokonce i lakomec Hrabal se omluví Tondovi za jeho útrapy
v pekle a vystrojí oběma svatbu.

Princeznu Máňu můžete vidět opět v květnu
a červnu 2004 v Třemošné, Horní Bříze
a Kaznějově. Těšíme se na vás.

DÍVKA R OKU 200 4
JE JITKA MOULISOVÁ Z ROKYCAN

Vítězkou osmého ročníku oblastního kola soutěže Dívka roku 2004, který se letos
konal v Kulturním domě v Šeříkovce, a zároveň Miss sympatie, se stala 15letá Jitka
Moulisová z Rokycan. Porotu zaujala také volnou disciplinou, písní z muzikálu Evita.

“V podstatě jsem netušila do čeho jdu.
Bylo to docela těžké, myslím, že jsme všechny
musely na sobě hodně pracovat. Je to určitě
dobrá zkušenost do života, která ale asi příliš
neovlivní moji budoucnost,” svěřuje se Jitka,
která v sobotu dovrší 15 let. “Můj dětský sen
byl stát se královnou.” To se mi dnes podařilo. Je to bezvadný pocit a jsem moc ráda,”
dodala.

hraje na kytaru, zpívá, věnuje se aerobicu
a hraje squash. Navštěvuje také základní
jazykovou školu a soukromé hodiny sólového
zpěvu. “Všechny disciplíny byly hodně těžké,
příprava trvala čtyři měsíce. Učily jsme se chodit, trénovaly na volnou disciplínu, na rozhovor
a společně cvičily aerobic,” dodala.
Třetí místo v soutěži obhájila patnáctiletá
Anna Grigarová z Plzně. Ve volné disciplině
se představila hrou na klarinet, čímž si získala
přízeň předsedy poroty, primátora města Plzně
Jiřího Šnebergera. Anna hraje v orchestru
při 1. základní umělecké škole v Plzni, navštěvuje
devátou třídu a ráda by se dostala na Střední
dopravní školu v Plzni, kam si podala přihlášku.

“Dramatický kroužek, který navštěvuji,
mi určitě pomohl naučit se dobře vyjadřovat,
správně artikulovat a vystupovat před lidmi,
což se mi dnes hodilo,” přiznala. Jitka hraje
na kytaru, baví ji tanec, kreslení a zpěv.
Na hereckou konzervatoř se sice nedostala,
ale byla přijata na obchodní školu, obor
propagační grafika. Zkusit chce ještě
gymnázium a pak se rozhodne. V budoucnu
by ji bavilo studovat filmovou režii. Nikol
Valešová, 13letá dívka z Plzně, se díky
krásnénu druhému místu neubránila slzám

dojetí. A jaké byly její první pocity? „Ani
trochu jsem to nečekala, ještě nyní nemohu
uvěřit. Soutěž jsem brala jako hru a ono mi
to vyšlo. Je to krásný pocit a skvělá zkušenost,” svěřila se Nikol. Chtěla by se stát
novinářkou, moderátorkou, nebo zpěvačkou.
Ráda čte, pokud čas dovolí, sleduje televizi,

Celkem 12 dívek soutěžilo v několika
disciplinách. V pátek prošly inteligenčním
testem a zkouškou zručnosti, v níž aranžovaly
květiny. Sobotní klání zahájilo jednotlivé
představení dívek a rozhovor s Janem
Čenským, který pořad moderoval. Následovala
volná disciplina, kde dívky předvedly své
schopnosti. Povinnou disciplinou byl aerobic.
Závěr soutěže patřil módní přehlídce, v níž
se soutěžící dívky představily v několika
modelech. Disciplíny hodnotila 15 členná
porota, složená převážně ze zástupců médií,
představitelů města Plzně a Třemošné.
Na korunovaci miss a na večerním plesu
zazpíval Bohuš Matuš. A jak se k celé akci
vyjádřil herec a moderátor Jan Čenský? “Je
to pro mě čest a ve společnosti dam a dívek
je mi příjemně. Doma to nesou sice trochu
těžce, ale myslím, že už si zvykli a mohou být
klidní. Snažím se nedělat z tohoto typu soutěží
takzvaný koňský handl, měly by se dělat
s určitou noblesou a v příjemném prostředí.
Myslím,že není nic krásnějšího než ženský
půvab. Když je večer plný mládí, elegance
a šarmu, je to velmi příjemné. Smekám
klobouk, jak se Dům dětí a mládeže dětem
věnuje. Předchozí ročníky jsem sice neviděl,

ale od moderátora Marka Černocha vím, že rok
od roku jejich kvalita stoupá. Dnes to potvrdili
všichni včetně pana primátora. Mám radost,
že jsem mohl být u toho,” řekl.
Choreografii celé akce připravovala taneční
skupina RH dance Romana Pavlíčka. ”Soutěž
se konala poprvé v Plzni a já jsem za to moc
ráda. Vždy to byla otázka peněz a sponzorů.
Díky Romanu Pavlíčkovi, jeho taneční škole
i díky panu primátorovi se zdá, že se v Plzni
bude soutěž konat i v následujících letech,”
svěřila se ředitelka Domu dětí a mládeže Kamarád v Třemošné, který byl hlavním
pořadatelem akce. Této činnosti se na Plzeňsku
věnují jako jediní. Soutěž se připravuje tradičně
od podzimu a nácviky trvají tři až čtyři měsíce.
Na financování soutěže se podílí mnoho
sponzorů a Poštovní spořitelna v Plzni letos
přislíbila, že by v budoucnu chtěla být jejím
hlavním sponzorem.

Regionální kolo soutěže proběhne v Žatci.
Přípravy budou obdobné, disciplíny zůstávají
stejné, přibude jen jedna doplňková disciplina.
Miss foto se stala 15 letá Monika Rottová
z Plzně. “Je to dobrá zkušenost. Zpočátku jsem
měla trému, ale pak opadla. Pan Čenský byl
příjemný a snažil se nám pomáhat,” uvedla.
Její volnou disciplinou byla sestava karate.
Příprava byla náročná jsem v 9. třídě, k tomu
se chystám na přijímačky na obchodní akademii. Jednou by mě bavilo studovat žurnalistiku
nebo být zpěvačkou. Dělat něco zajímavého,
co nedělá každý,” ukončila svou zpovědˇ.
Text: Běla Nedorostová, foto: Roman Nikodém
Děkujeme všem sponzorům, kteří finančně
pomohly celé této akci - především firmě
Globál spol. s r.o., Poštovní spořitelně, Salónu Marilyn paní Myšíkové, která zapůjčila kolekci šatů na módní přehlídku, dále
Clubu „21“ za krásný raut, Baru „Nekonečný šum“ za hlavní cenu a mnoha dalším,
bez nichž by se tato soutěž vůbec neuskutečnila. Těšíme se na další spolupráci.

KERAMICKÉ KROUŽKY
Keramické kroužky působí v DDM Kamarád již mnoho let. Během této doby se zde
vystřídalo několik desítek dětí. Práce s keramickou hlínou je tak zaujala, že do kroužku
docházely i několik let. Některé se zde připravovaly i na budoucí povolání a keramice
se věnují dodnes.
V době, kdy jsem do DDM nastoupila
v roce 1996, zde pracovaly pouze 2 keramické
kroužky. Děti vyráběly jen jednoduché a malé
předměty z hlíny v malé nevyhovující klubovně.
V dalších letech se práce s keramikou začala rozvíjet. Kroužky začalo navštěvovat čím
dál tím větší množství dětí i mládeže. Naše výrobky se stále vylepšují a dnes si již troufáme
i na veliké kusy, tak jak nám kapacita keramické pece dovolí. Starou pec jsme vyměnili
za moderní, plně automatickou.

Výroba keramiky, ale není jednoduchý
proces, tak jak by si mnozí možná mysleli.
Po vytvoření požadovaného tvaru musí řádně
proschnout, pak přejít přežahem a nakonec
se musí naglazovat a konečná fáze končí
zase v peci. Dnes umíme i odlévat hrnky z forem. Ke štěstí nám chybí jen hrnčířský kruh.
Pro něj už máme dokonce i vybrané místo
k umístění. Dnešní naše keramická dílna
dosáhla také velkých změn. Je v současnosti mnohem větší a má kvalitnější vybavení. Všechny tyto změny daly mnoho prá-

ce, ale myslíme si, že to za to stálo. Tak jak
se mění prostředí, tak se mění i děti. Dnes
už to nejsou jen začátečníci, ale i šikovní
a velmi zruční mladí keramici. Zúčastňují
se různých soutěží a sympozií. Některé z
nich pořádá náš DDM. Další naší činností je
pozvání dětí ze základních i mateřských škol
z našeho města do DDM na keramická dopoledne. Výrobky dětí z kroužků prezentujeme
na různých výstavách. Nezdokonalují se

jen děti, ale i vedoucí kroužků, kteří tak načerpávají co možná nejvíce zkušeností a ty
předávají svým svěřencům. V současné době
keramické kroužky fungují každé odpoledne.
V pátek patří keramická dílna dospělým, kteří
se na práci s hlínou těší právě tak jako děti.
Keramické kroužky pro děti vede Ivana Valdhansová, při práci jí pomáhají Denisa Křížková
a Kateřina Dubská. Touto cestou bych jim ráda
poděkovala za jejich obětavou práci pro děti.
Všichni máme radost, že dětí neustále přibývá, a proto o letních prázdninách pořádáme
také od 23.8. do 27.8.2004 příměstský tábor
s keramikou. Tabor je pro všechny školní děti,
které baví práce s hlínou a mají i výtvarné vlohy. Hotové výrobky si děti odvezou po vypálení
domů, aby i jejich rodiče se mohli pokochat

výrobky svých ratolestí. Cena celého pobytu, včetně stravy je 1000,- Kč. Děti nastoupí
každý den v 8.00 hod. a končí v 17.00 hodin.
Vy, co máte zájem o tento tábor, zavolejte nebo
si přímo vyzvedněte podrobné informace
v DDM Kamarád, Třemošná, tel.: 377 953 651
Jitka Vejvodová - vedoucí keramických
kroužků

Keramické kroužky ve Zruči
Na základě velké snahy paní ředitelky
Ilony Křížkové z DDM Třemošná a vstřícnému
jednání základní školy pod vedením bývalého
pana ředitele M. Kopejtka a paní zástupkyně
ředitele A. Kořenové, mohlo vzniknout naše
odloučené pracoviště, které provozuje právě
i keramický kroužek, jenž probíhá v prostorách
základní školy ve Zruči. Děti jsou rozděleny
do čtyř skupin. První dvě skupiny fungují každé
úterý od 15.30 hodin a druhé dvě každý čtvrtek
od 16.00 hodin. Vedoucími výše uvedených
kroužků jsou Ivana Egermajerová, Vladimíra
Poppová, Jaroslav Havránek a Martina Faulhammerová. Kroužky vznikly v září roku 2002.
Keramickou dílnu zřídil tehdejší ředitel základní
školy pan Kopejtko. Zručský starosta pan
Rozum zakoupil keramickou pec za 50 000,Kč. Tímto chceme poděkovat všem, kteří nám
pomohli toto pracoviště vybudovat.
V současné době navštěvuje kroužky
60 dětí, které se snažíme vést k samostatné
práci a využívat při ní svou vlastní fantazii. Tvoříme plastiky, ale i kachle, které po prvním výpalu zdobíme glazurou, sklíčky a různě barevnými drátky. Děti navštěvují tyto kroužky velice
rády. Po vypálení si domů odnesou svůj originální výrobek. Naším velkým snem jsou hrnčířské kruhy a věříme, že za pomoci sponzorů
si je budeme moci v brzké době obstarat,
aby tak děti poznaly i práci tohoto druhu. Věříme, že tato naše činnost se bude stále rozšiřovat a bude ji využívat stále více dětí a mládeže.
Ivana Egermajerová, Vlaďka Poppová- vedoucí keramických kroužků ve Zruči

D Í V K A R O K U 2 0 0 4 - Ž AT E C
regionální kolo - duben 2004
Tři vítězky základního kola soutěže Dívka
roku 2004, které postoupily do regionálního
kola v Žatci slavily úspěch.
Dům dětí a mládeže Kamarád si odvezl
2. místo, které obsadila vítězka plzeňského
základního kola Jitka Moulisová s Rokycan.
Páté místo obsadila Nikol Valešová z Plzně
a 17. místo si odvezla Anna Grigarová z Plzně.
Regionálního kola se zúčastnilo 34 postupujících dívek ze západních a severních
Čech. Naše děvčata předvedla opravdu velmi
vysokou úroveň.
Dům dětí a mládeže Kamarád byl po-zitivně hodnocen hlavním vyhlašovatelem
za připravenost dívek v uplynulých ročnících,
což se projevuje každoroční účastí našich
finalistek v národním kole.
Jitka Moulisová, jež postoupila letos
do národní soutěže v Ostravě, které proběhne
29. května 2004, tak bude dále reprezentovat
naší kvalitní práci. Držme jí, prosím, všichni
palce.
Po dlouholeté zkušenosti s touto soutěží se DDM Kamarád plánuje založit školu
pro přípravu děvčat na soutěž Dívka roku.
Do chodu této přípravky se zapojí profesionání choreografové a vizážisté spolu s dalšími
odborníky z této oblasti.
Nábor proběhne v létě a na podzim tohoto
roku a je určen pro dívky ve věku 13 - 15 let
z celého Plzeňského kraje.

KALENDÁŘ AKCÍ
POŘÁDANÝCH V DDM KAMARÁD
A MIMO NĚJ DO ČERVNA 2004
Duben 2004
3. 4. 2004 - sobota - Skupovy Strakonice
- představení Krakonoš loutkářského souboru v rámci přehlídky Skupovy Strakonice
- od 10,00 hodin
3. a 4. 4. 2004 - sobota, neděle - Krajská
soutěž Dívka roku 2004 v Žatci
Od 5. 4. 2004 - Velikonoční výstava
ve Výstavní síni - účast kroužků
6. 4. 2004 - úterý - Hrajeme na přání
- pořad pro důchodce - od 18,00 hodin
8. 4. 2004 - čtvrtek - Zájezd do Aquaparku v Kladně
17. 4. 2004 - sobota - Honza u krále,
Kašpárek v pekle - loutkové představení
v DDM Kamarád - od 15,00 hodin
25. 4. 2004 - neděle - Jak Honza vyzrál na princeznu - Petrovice a Kovářov,
zájezdová loutková představení 13,00
a 15,30 hodin

Již tradiční vysoká úroveň této soutěže, jejímž patronem se letos stal pan primátor města
Plzně Jiří Šneberger bude v dalších letech nemyslitelnou součástí plzeňského kulturního dění.

BLAHOPŘÁNÍ
NAŠÍ SPOLUPRACOVNICI
Srdečné blahopřání od kolektivu pracovníků DDM Kamarád putuje naší kolegyni
- Martině Vlkové, které se 9. dubna 2004
narodila dcerka Terezka.
Přejeme hodně zdraví a štěstí, rodinnou
pohodu a příjemnou mateřskou dovolenou.
Kolektiv pracovníků DDM Kamarád

Květen 2004
4. 5. 2004 - úterý - Hrajeme na přání - pořad pro důchodce - od 18,00 hodin
9. 5. 2004 - neděle - MČR v dětských ta-nečních soutěžích - Kladno
15.5.2004 - sobota - Honza u krále - zájezdové loutkové představení třemošenských
loutkářů do kladrubského kláštera - 14,00
hodin
15. 5. 2004 - sobota - Keramická sobota
- postavičky - pro děti, které již s keramickou
hlínou pracují
29. 5. 2004 - sobota - Den dětí v Horní Bříze - „O statečné princezně Máně“,
představení třemošenských loutkářů, souteže, Těžkej Pokondr Revival - 13,00 hodin
30.5. 2004 - neděle - Den dětí v Třemošné
O statečné princezně Máně“, - 10,00 hodin,
souteže, Těžkej Pokondr Revival - 13,00
hodin

Červen 2004

CO NOVÉHO CHYSTAJÍ LOUTKÁŘI?
Je ještě brzy zhodnotit sezónu letošní
třemošenských loutkářů, tak vás raději seznámíme s plány na sezónu příští.
Na příští sezónu pro naše nejmenší diváky
připravujeme pohádku O neposlušném káčátku, kde vystupuje káčátko, jeho pasačka, ježek
a lstivá liška.
Dále se chystáme zmodernizovat bajku
Kouzelná galoše, kde vystupují ježkové, zajíci,
liška, vlk a sova.
A budeme-li mít dostatek času, tak máme
ještě jeden titul v přípravě, ale protože nevíme,
zda všechno stihneme, tak název této výpravné
pohádky z dalekých krajů zatím neprozradíme.

1. 6. 2004 - úterý - Hrajeme na přání
- pořad pro důchodce - od 18,00 hodin
13. 6. 2004 - neděle - Den dětí v Kaznějově - „O statečné princezně Máně“, představení třemošenských loutkářů - 14,00 hodin
25. 6. 2004 - pátek - Pyžamová diskotéka
v DDM - závěr školního roku

Tak jako každé prázdniny, tak i letos nás čeká
výroba kulis na nově chystané pohádky
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