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Prázdniny a dovolené jsou za námi a všichni jsme se zapo-
jili s větší či menší chutí do pracovního procesu. A dětem, těm 
opět začalo pravidelné ranní zvonění ve škole. 

Nabiti novou energií a elánem, odpočatí a odhodláni vám všem 
nabídnout opět zajímavé akce, poutavou práci v zájmových útvarech 
a pohodu v DDM Kamarád. Jsme připraveni vám nabídnout několik 
novinek. Jakých? Necháme si je zatím pro sebe, ale budete-li číst 
pravidelně náš zpravodaj, který vychází čtvrtletně a budete-li  sledo-
vat měsíční nabídky činností DDM, určitě o ně nepřijdete.

Především vás všechny zvu k nám do Domu dětí a mládeže Ka-

K A M A R Á D
V HORNÍ BŘÍZE

P R Á Z D N I N Y   J S O U   TY   TA M !

L E T O S   J S M E   S L A V I L I   D V A   D N Y  D Ě T Í

Tak jako každý rok, tak i letos DDM Kamarád uspořádal oslavy Dne dětí. Jenže letos 
to nebyla jen jedna oslava, ale byly to oslavy hned dvě. Jedna se konala v Horní Bříze 
v sobotu 29. 5. a druhá v neděli 30. 5. 2004 v Třemošné . V Horní Bříze se oslavy usku-
tečnily před Klubem ve spolupráci s městským úřadem Horní Bříza a Klubem Horní Bříza. 
V Třemošné též ve spolupráci s městem Třemošná a za účasti mnoha sponzorů, kterým 
patří velké poděkování.

V pátek 1. října 2004 jsme slavnost-
ně otevřeli nové odloučené pracoviš-
tě Domu dětí a mládeže Kamarád Tře-
mošná v Horní Bříze, kam jsme tak roz-
šířili svoji činnost našeho volnočasové-
ho zařízení. 

Ředitelka DDM Ilona Křížková společně 
se starostou města Horní Břízy panem 
Karlem Hinzem slavnostně přestřihli 
pásku a pozvali všechny přítomné hosty 
na prohlídku nových prostor. V suterénu 
MěÚ si mohli všichni přítomní prohlédnout 
dětský sálek a dvě dílny - keramickou 
a modelářskou. Dále pak viděli sportovní sál 
a kancelář tohoto pracoviště, které se na-
cházejí v prostorách bývalé knihovny - nad 
hasičskou zbrojnicí. 

Program zahájila před budovou pě-
vecká skupina Magic seven. Vystoupení 
tanečního kroužku Alfa a orientálního tance 
návštěvníci slavnostního odpoledne viděli 
přímo v nových prostorách. 

Pobočka DDM nabízí celou škálu zá-
jmových kroužků, z kterých si mohou vybrat 
nejen děti a mládež, ale také dospělí. Vol-
nočasové aktivity, jež dům dětí a mládeže 
nabízí, jsou převážně rekreační, zaměřené 
na sport a estetiku - vyplňují tak volný čas 
dětí. Ty tak mohou rozvíjet své zájmy a ko-
níčky. Přestože děti mají nabídku kroužků 
také ve škole, která je zaměřená především 
k výuce, dům dětí paletu zájmové činnosti 
doplňuje o další aktivity, něž mají děti 
zájem a mnohdy za nimi dojížděly právě 
do Třemošné. Ve spolupráci s ostatními 
školskými zařízeními připravuje horno-
břízská pobočka DDM i další programy, 
např: různé kulturní pořady, soutěže nebo 
odbornou metodickou pomoc k výtvarné 
a keramické výchově. 

Těšíme se proto na nové zájemce, nové 
přátele a spolupracovníky. Veškeré informa-
ce a nabídky činnosti vám ochotně zodpoví 
vedoucí odloučeného pracoviště Věry Slad-
kové v kanceláři DDM (vedle MŠ). 

Za velkou vstřícnost a náklonnost pana 
starosty Hinze a také obětavou pomoc pa-
ní Kaufmanové při přípravách otevření této 
pobočky jim oběma patří naše poděkování.             

              Ilona Křížková - ředitelka DDM 

marád, a to do Třemošné, Zruče nebo do Horní Břízy do pravidelných zájmových kroužků nebo 
na naše příležitostné akce.

Ilona Křížková, ředitelka DDM Kamarád

Co všechno jsme pro děti připravili? Byl 
samozřejmě připraven bohatý program. Oba 
dny s humorem moderovala Iva Jedličková.  
V Horní Bříze i v Třemošné to byla nejnovější 
pohádka třemošenských loutkářů „O statečné 
princezně Máně“ pak následovalo vystoupení 
skupiny Těžkej Pokondr Revival, která navodi-
la tu správnou atmosféru. 

K vidění bylo vystoupení tanečního soubo-
ru ŠKRTT, karatistů NARAMA, ukázky hasičské 
techniky. V Horní Bříze měly děti postaveno in-
diánské týpí, v Třemošné zase soutežily v areá-
lu Sokola. Zajímavé soutěže o sladkosti prová-
zely obě oslavy. Veselí klauni, které si děti hned 
oblíbily, rozdávali balónky. 

Oslavy se podle ohlasů dětem i rodičům 
moc líbily a my už pomalu sbíráme nápady 
na oslavy Dne dětí v příštím roce.



č. ZRUČ Vedoucí Den a čas schůzek

1. Dívčí kluby V. Rottová čt 15,30-17,30

2. Logopedie E. Beránková út 13,00-18,00 a st 14,30-16,30

3. Biatlon L. Fabišíková
út 15,30-17,00 a čt 15,30-17,00 
a pá 17,30-19,00

4. Výtvarný kroužek V. Zavadilová

5.
ANP pro dyslektiky
a dysgrafiky

M. Mattasová 
po 12,00-13,00 a út 13,00-
13,20 
a st 14,00-14,40

6. Cvičení z ČJ M. Mattasová út 13,15-14,45 a čt 13,00-13,45

7. Přípr. k přij. zk. z ČJ R. Černá st 13,00-14,35

8. Přípr. k přij. zk. z MA Z. Mrštíková po 13,15-14,45

9. Keramický kroužek  I. I. Beranová po 14,30-16,30

10. Keramický kroužek  II.
I. Egermajerová, Vl. 
Poppová 

út 15,30-17,30

11. Keramický kroužek  III. J. Havránek, H. Havránková čt 16,00-18,00

č. TŘEMOŠNÁ Vedoucí Den a čas schůzek

12. Keramický kroužek  I. R. Zelenková po 17,00-18,30

13. Keramický kroužek  II. I. Valdhansová út 17,00-18,30

14. Keramický kroužek  III. I. Valdhansová st 17,00-18,30

15. Keram. kroužek pro dospělé I. Valdhansová pá 16,00-18,00 

16. Taneční Škrtinky děti M. Kronďák po 15,30-17,00 a st 17,00-19,00

17. Taneční Škrtt junioři M. Kronďák, V. Zusková st 19,00-20,00 a pá 15,30-17,00

18. Loutkářský soubor R. Koňařík
pá 18,30-21,30 (1x měs.) 
a so 9,00-17,30 (1x za 14 dnů)

19. Karate - začátečníci škola Narama po 17,00-18,00

20. Karate – pokročilí škola Narama po 18,00-19,00

21. Rybářský kroužek V. Kozlík po

22. Junior aerobic – začátečníci V. Sládková út 16,00-16,45    

23. Junior aerobic – pokročilý V. Sládková út 16,45-17,30

24. Modelářský M. Krochmal út 17,00-18,30 

25. Orientální tance pro ženy
26. Aerobic pro dospělé V. Sládková po 20,00-21,00

27. Aerobic pro dospělé I. Vodicová st 20,00-21,00

28. Dívka
I. Křížková, M. Vlková, 
R. Pavlíček 

pá 17,00-19,00

29. Stolní tenis O. Jícha, V. Denk út 17,00-18,00

30. Cykloturistický kroužek O. Jícha  

KROUŽKY V DDM VE ŠK. ROCE 04/05  
31. Výtvarný kroužek

J. Potužáková, 
L. Karbanová

po 16,00-18,00

32. Kytarový kroužek
33. Hasičský kroužek J. Stádník 

34. Umělecký kroužek I. J. Vejvodová, L. Karbanová út 16,00-17,30

35. Umělecký kroužek II. 
J. Vejvodová, L. Karbanová, 
J. Ondrušová 

čt 16,00-17,30

36. Bambino I.
I. Valdhansová, J. 
Ondrušová

po 9,30-11,30

37. Bambino II.
I. Vejvodová, L. Karbanová, 
J. Ondrušová

út 9,30-11,30

38. Bambino III.
J. Vejvodová, L. Karbanová,
J. Ondrušová

st 9,30-11,30

39. Bambino IV.
J. Vejvodová, L. Karbanová,
J. Ondrušová

čt 9,30-11,30

40. Stolní tenis - dospělí MěÚ čt 18,00-20,00 

41. Logopedie I. Radová

42. Angličtina K. Klímová 
č. HORNÍ BŘÍZA Vedoucí Den a čas schůzek

43. Keramický kroužek I. M. Vitušková po 15,30-17,30

44. Keramický kroužek II. M. Vitušková  

45.
Výtvarná a aranžovací 
činnost I. a II.

L. Voráčová
st 18,00 - 19,00
čt 17,00-18,30

46. Modelářský kroužek J. Šlapáček út 15,30-17,00

47. Orientální tance pro ženy L. Kepková st 18,00-19,30

48. Cvičení pro předškoláky L. Šimůnková po 16,00-16,45

49. Junior aerobic I. Vodicová st 17,00-17,45

50. Taneční kroužek - Alfa I. Vodicová út 14,30-15,30

51. Bodyforming pro ženy I. Vodicová po 20,00-21,00

52. Rybářský kroužek P. Kokoška st 16,00-18,00

53. Angličtina pro děti M. Mičundová po 15,15-16,15

54. Němčina pro děti M. Mičundová

55. Bambino V. Sládková, Š. Fabiánová út 9,30-11,30

56. Cvičení pro děti I. Vodicová 

57. Dramatický kroužek M. Štěchová

58. Aerobic pro děti I. Vodicová 

59. Střelecký
60. Stolní tenis

OD   DUBNA   DO  ŘÍJNA  
VE  ZKRATCE  Z   DDM

• Taneční soubor ŠKRTT slavil úspěchy 
na mistrovství Čech v Kladně, kde naše děti 
v katagorii hip hop obsadily v tvrdé konkuren-
ci 4. místo. Zásluhu na tom má především cho-
reograf Martin Kronďák, kterému patří náš ob-
div a velký dík.

• Další soutěží byla Dívka roku 2004, o níž 
jsme psali již v minulém čísle. A jak tato soutěž 
skončila pro naši postupující v národním kole v 
Ostravě? Naše soutěžící Jitka Moulisová z Roky-
can skončila na krásném 6. místě v konkurenci 
třinácti až patnáctiletých dívek z celé ČR.

• Dům dětí připravil i další soutěže napří-
klad sportovní klání ve stolním tenise nebo 
jsme se zúčastnili soutěží, které pořádaly jiné 
organizace. Velmi zajímavá soutěž, jež se ko-
nala v červnu v Karlových Varech. Byla urče-
na  malým fotbalistům. Velkého mezinárodního 
turnaje se zúčastnila i naše fotbalová výprava 
ze Třemošné a obsadila 4 místo.

D Í V K A  R O K U  
-  j i ž   podeváté

Soutěž určená dívkám ve věku 13 – 15 let 
je již v přípravách. 9. ročník se uskuteční v nedě-
li 6. března 2005 opět v Plzni v Měšťanské be-
sedě. Provázet jí bude samozřejmě již podru-
hé Jan Čenský. Tato soutěž se stala pro DDM 
Kamarád tradicí a vysoká úroveň její organi-
zace nám zajistila exkluzivitu na trvalé pořádá-
ní regionálního kola, kterou nám udělil hlavní 
vyhlašovatel celé soutěže. Svědčí o tom naše 
úspěchy právě v národních kolech, kde naše 
děvčata každoročně obsazují přední místa. Cí-
lem soutěže není děvčata násilně tlačit do svě-
ta showbyznysu nebo nahrazovat modelingové 
agentury, ale především jim ukázat cestu do bu-
doucnosti – být nejen krásná, ale být přirozená 
a upřímná, ale i odvážná a cílevědomá.

O nácviky soutěžních disciplin se stará 
DDM Kamarád. Děvčata se učí umět chodit na 
podpatcích, umět mluvit do mikrofonu, odpoví-
dat na všetečné otázky porotců, umět se nalíčit 
nebo učesat. V posledních ročnících se účast-
nily dívky nejen z Třemošné, Zruč či Horní Bří-
zy, ale také např. z Rokycan, z Nýřan, z Plzně 
a dokonce také z Klatov. Pro všechny zájemce 
o tuto soutěž – nácviky probíhají každý pátek 
v době od 17°° - 19°° hod.

Přijďte i vy, které si chcete dokázat, co umíte. 
Za účasti odborné poroty a populárních osob-
ností vás čekají nezapomenutelné zážitky.



ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE V DDM 
Orientální břišní tanec se těší stále větší oblibě žen. Není tomu náhodou.  Tomuto tan-

ci se mohou věnovat ženy mladé i zralého věku, štíhlé i plnoštíhlé, energické i snivé. Ori-
entální břišní tanec patří k nejstarším tancům na světě. Je spjat s kulturou oblastí, v nichž 
vznikal, ovlivněn náboženstvím a tradicemi. Jen málokterý tanec v sobě skrývá prvky toli-
ka rozmanitých kultur, zvyků a tradic jako právě orientální břišní tanec. Setkáváme se zde 
totiž s prvky španělského, indického i perského tance.  

Před nástupem křesťanství lidé uctívali 
božstva, kterým přisuzovali nejlepší z lidských 
vlastností i slabostí a uctívali je kultovními ri-
tuály. V mnoha starobylých civilizacích k nejsil-
nějším kultům patřil i kult plodnosti. Na ženy 
se nahlíželo jako na rodičky, na nositelky ži-
vota a dle toho byly ctěny. Při rituálu ženy tan-
čily posvátný tanec, v kterém zapojovaly bo-
ky, bříško a pánev. Poukazovaly tím na místo, 
kde se rodí život. Tanečnice byly obdivovány 
a zvány k různým slavnostem, aby tančily. K je-
jich starostem patřilo také potěšit svého pána. 
Břišní tanečnice jsou dodnes v Egyptě přizvá-
ny na svatební obřady, aby tancem posvětily 
svazek. Nevěsta a ženich se nechávají fotogra-
fovat s dlaněmi na břiše tanečnice. U berber-
ských kmenů byl tento tanec součástí porod-
ního rituálu. Rodící žena byla obklopena svý-
mi družkami, které kolem ní tančily a vítaly tak 
příchod dítěte. Takovýchto rituálů se nesměl 
účastnit žádný muž. 

Zdravotní účinky břišního tance jsou ne-
překonatelné, neboť při tanci dochází k vnitřní 
stimulaci orgánů. Proto je břišní tanec stále vy-
hledávanější jako terapie duševní i fyzická.

Tanec je nepopiratelně spjat s hudbou. 
Východní hudba dává tanečnicím větší vol-
nost projevu a slouží skutečně jen jako dopro-
vod k tanci. Sama tanečnice si může vyťukávat 
rytmus například prstovými činelkami. Západ-
ní hudební trendy jsou odlišné. Kompromisem 

obou směrů vznikají hudební díla, která jsou 
blízká evropským tanečnicím a zůstávají pro-
dchnuty zvláštním kouzlem Východního světa.

Různorodost východního tance se prolíná 
i do kostýmů. Taneční oděv je ukázkou fan-
tazie každé tanečnice. Oděvem lze dokreslit 
ladný pohyb, zdůraznit rytmus, dráždit smysly 
lidského vnímání. Proto si tanečnice s oblibou 
oblékají široké lehké sukně nebo bohatě pod-
kasané kalhoty, bolerka s rukávy či ornamenty 
zdobené podprsenky, kolem boků cinkají pe-
nízkovými pásy, na pažích a kolem kotníků se 
třpytí náramky. Orientální břišní tanec byl ozna-
čován jako tanec rodiček. Bylo důležité, aby se 
tančící žena spojila s Matkou zemí, proto tančí 
bosá s odhaleným bříškem. Je ale rozdíl, pokud 
své bosé nohy svěříte horkému africkému pís-
ku či hřejivému perskému koberci v harémo-
vém paláci, a nebo linoleu či parketám v taneč-
ním sálu. To se pak v zimě osvědčily mnohým 
tanečnicím v našich klimatických podmínkách 
měkké taneční piškoty.

Orientální tanec je jedinečným nástrojem 
pro formování ženského těla, s důrazem na 
břišní svalstvo, ale i kyčle a hrudník. Můžete 
si proto příjemnou formou zkrášlit postavu a 
především ony známé „kritické“ partie. 

Kurzy břišních tanců pod vedením Lucie 
Kepkové můžete navštěvovat v DDM Kamarád 
Horní Bříza. Při velkém zájmu otevřeme další 
kurz i v Třemošné.

Z  OTEVŘENÍ  DDM  V  HORNÍ  BŘÍZE 
U příležitosti otevření našeho odloučeného hornobřízského pracoviště bychom chtěli vyjádřit svoje velké poděkování za sponzorský dar - 

keramickou pec, která je pro činnost tohoto pracoviště velice důležitou pomocí. Děkujeme tedy tímto firmě – Lasselsberger a.s. - divize Suroviny 
a jmenovitě panu řediteli Ing. Pavlovi Fialovi za poskytnutí tohot daru.



L É T O ,  B U D I Ž  P O C H V Á L E N O ,  A N E B  
N A Š E  Č I N N O S T  O  P R Á Z D N I N Á C H

Tak jako každým rokem, tak i letos jsme pro děti z Třemošné, ale i širokého okolí připravili letní tábory. Prvním bylo letní soustředění 
rybářů od 30. června do 4. července 2004 v Úněšově. Od  4. července do 17. července 2004 se konal letní stanový tábor v Klenovicích 
a posledním byl již tradiční keramický příměstský tábor v DDM Třemošná od 23. do 26. srpna 2004. Všech letních akcí se zúčastnilo 
celkem 71 dětí.

První v létě proběhlo letní rybářské sou-
středění v Úněšově, kde si děti především 
procvičovaly rybářskou techniku a vychutnaly 
si dosyta své záliby – rybaření. 

Mimo jiné byly pro děti připraveny soutěže, 
táboráky a výlety do okolí. Na příští rok je opět 
pro mladé rybáře připraven velký letní tábor.

Rybářské soustředění

Letní tábor v Klenovicích

Pokračujeme dalším již tradičním táborem, 
a to v Klenovicích na naší táborové základně o 
kterou se pečlivě staráme. 

Letošní celotáborová hra „Cesta kolem 
světa“ měla za úkol děti seznámit s různými 
státy naší zeměkoule jako např: Slovensko, 
Rusko, Japonsko, Aljaška, Kanada, Brazílie, 
Egypt, Španělsko, Itálie, Francie, Skotsko a 
samozřejmě Čechy. Jednotlivé dny probíhaly 
v různých státech a děti tak měly možnost po-
znat nejen zvyky a zvláštnosti těchto zemí, ale 
také samy prokázaly, že zeměpis je oblíbený 

předmět ve škole, jelikož nás neustále překva-
povaly svými znalostmi. Povídali jsme si nejen 
o jejich poloze, městech, řekách a pohořích, 
ale také jsme zabrousili do oblasti sportu, hud-
by nebo také show byznysu. 

Navštívili jsme například Rio de Janero, 
kde proběhl velký karneval v maskách, fotba-
lový turnaj se odehrával samozřejmě v Brazílii, 
na Aljašce jsme vyráběli příbytky proti mrazu 
apod. 

Pro děti byla připravena velká soutěž 
„Klenovice hledají Super Star“ nebo „Miss 
Klenovice“. Přes nepřízeň počasí byl tábor 
krásným začátkem letních prázdnin, které na 
této základně pokračovaly. 

Po skončení našeho prvního běhu se zde 
vystřídaly 3 další běhy dětí a dospělých přede-
vším z Plzně. Ukončení a bourání celé základny 
proběhlo 15. srpna. Poděkování patří všem 
nadšencům, kteří strávili spoustu času a dřiny, 
jak se stavbou nebo bouráním, tak především 
v práci s dětmi, a to často o své dovolené.

Keramický „příměsťák“

Na závěr prázdnin jsme pro děti připravili 
již tradiční keramické sympozium, tentokráte 
jako příměstský týdenní tábor. Tento „příměs-
ťák“ je určen pro děti, jejichž rodiče již vyčer-
pali dovolenou a nemají kam umístit své děti 
v posledních dnech prázdnin. Letošní se konal 
pod názvem Zvířátka a loupežníci. Zúčastnilo 
se ho 14 dětí. 

V průběhu sympózia děti vyráběly keramic-
ké loupežníky, hrály sportovní hry a věnovaly se 
i výtvarným činnostem. 

Také jsme se vypravili na celodenní výlet 
do blízkého Konventu v Plasích. Na závěr 
sympózia si děti uspořádaly maškarní karneval 
s vlastním programem. Byl to velmi zdařilý tý-
den a už se moc těšíme na příští ročník.



Listopad 2004
 
1.11. 2004 - pondělí - Halloween - večerní 
pochod pro rodiče s dětmi - 16,00 hodin

2.11. 2004 - úterý - Hrajeme na přání 
- pořad pro důchodce - od 18,00 hodin

7.11. 2004 - neděle - Červená Karkulka 
a Šípková Růženka - loutkové představení 
v DDM Kamarád - od 15,00 hodin

27.11. 2004 - TAE – BO – nový druh cviče-
ní - v dnešní době žádaný a velmi oblíbený. 
Pro začátečníky i pokročilé. Cvičit se bude 
2 hodiny. Cena: 100,- Kč.

28.11. 2004 - neděle - „O statečné 
princezně Máně“ a Mikulášská nadílka 
v DDM Radovánek Kaznějov - od 15,00 hodin

Zájezd na muzikál
Keramika pro ZŠ a MŠ

Prosinec 2004 

4. 12. 2004 - sobota - Čert a Káča“ s Mi-
kulášskou nadílkou - od 16,00 hodin

5. 12. 2004 - neděle - Čert a Káča“ s Mi-
kulášskou nadílkou v Klubu Horní Bříza 
- od 14,00 hodin

KALENDÁŘ AKCÍ 
POŘÁDANÝCH V DDM KAMARÁD 
A MIMO NĚJ DO LEDNA 2005

Ani o prázdninách neležely loutky třemošenských loutkářů jen tak ve skladu. Letos 
si zahrály hned ve třech letních vystoupeních v západních Čecháh. Nejdříve to bylo na zá-
meckém nádvoří v Horšovském Týně a pak na nádvoří kláštera v Kladrubech.

Vydal: DDM KAMARÁD, Tyršova 916,  330 11 Třemoš-
ná, telefon : 377 953 651, e-mail: tremosnadd@volny.cz, 
internetová  adresa - http://kamarad.wz.cz.  Povoleno 
MK ČR, pod evidenčním číslem MK ČR E 14638.
Grafika, sazba, tisk: ERB Production s.r.o., reklam-
ní manufaktura, telefon: 377 537 971, internetová 
adresa: www.erbproduction.cz, e-mail: info@erbpro-
duction.cz  

LOUTKÁŘI NEMĚLI DIVADELNÍ 
PRÁZDNINY, ZAHRÁLI 3 POHÁDKY

Naše první dvě prázdninová předsta-
vení jsme zahráli 25. července 2004 malým 
i velkým divákům na nádvoří zámku v Hor-
šovském Týně. Dopoledne jsme uvedli na-
ši nejúspěšnější pohádku Jak Honza vyzrál 
na princeznu a odpoledne jsme předved-
li pohádku Zlatovláska. Bylo velmi pěkné let-
ní počasí a tak jsme měli na obě předsta-
vení plné hlediště. Takže jsme hráli celkem 
asi pro 300 diváků. 

Velice nás potěšilo, když jsme zahlédli 
v publiku také „třemošňáky“, kteří se k nám 
hned máváním hlásili. Představení diváci od-
měňovali bouřlivým potleskem, jenž je pro nás 
vždy tím největším oceněním naší práce.

Druhým zájezdem a tedy třetím předsta-
vením byla česká klasická pohádka Čert a Ká-
ča, které jsme opět hráli na nádvoří, tentokrát 
na nádvoří kláštera v Kladrubech 14. srpna 
2004. Tady jsme již hráli v květnu a proto, že se 
představení divákům líbilo, pozvali nás znovu. 
Káču vidělo celekm asi 80 diváků, i když počasí 
hrozilo každou chvilkou dešťovou přeháňkou.

Byli jsme potěšeni zájmem a oceněním  
našeho loutkového divadla také mimo Třemoš-
nou.  Vždyť v loňské sezóně 2003 - 2004 jsme 
mimo mateřskou scénu v Třemošné zahráli 
9 představení, tedy o jedno méně než v DDM 
Kamarád, což nás velice potěšilo. Věříme, 
že v této sezóně se naše zájezdová představení 
setkají opět s takovým úspěchem. 

   Radek Koňařík - principál LD Třemošná

9.12. 2004 - úterý - Hrajeme na přání 
- pořad pro důchodce - od 18,00 hodin

Vánoční výstava
Veselé Vánoce - vánoční dekorace

Leden 2005 

4.1. 2005 - úterý - Hrajeme na přání 
- pořad pro důchodce - od 18,00 hodin

9.1. 2005 - neděle - Novoroční pyžamová 
diskotéka - Klub Horní Bříza

29.1. 2005 - sobota - Perníková chaloup-
ka a O Smolíčkovi - loutkové představení 
v DDM Kamarád - od 15,00 hodin

Novoroční turnaj ve stolním tenise
Víkend s aerobicem
Zájezd na muzikál
Výtvarná soutěž

B I AT L O N  V E  Z R U Č I
Ve Zruči pod hlavičkou DDM Kamarád působí od loňského roku sportovní kroužek 

biatlonistů. Je to vlastně taková přípravka závodníků pro kategorie dorosteneců a dospě-
lých. I tento kroužek má však za sebou spoustů úspěchů a startů na oblastních a národ-
ních přeborech v biatlonu. 

Mladí závodníci trénují několikrát týdně 
a ještě se o víkendu zúčastňují různých závo-
dů a přeborů. Přejeme všem mladým biatlo-
nistům, aby i v letošním školním roce dosáh-
li alespoň stejně dobrých výsledků na závo-
dech po celé České republice. Zároveň také 
zveme všechny zájemce o tento druh sportu 
do našich řad. S námi se totiž rozhodně nu-
dit nebudete.

V následující tabulce uvádíme závody, kte-
rých se v loňském roce náš oddíl zúčastnil.

oblastní přebor v Kadani – 8., 12., 13. místo
oblastní přebor v Jáchymově – 4., 9., 10., 11. m.
oblastní přebor V Železné Rudě – 2., 3., 7., 9. m.
oblastní přebor Zruč-Senec – 2., 4., 6., 7., 11. m. 
oblastní přebor v Chlumčanech – 2x 2., 4., 6.,  
a 9. místo
závod Českého poháru v Jílovém u Děčína – 
3., 7., 9., 10., 11., 15., 19., 23., 32. místo
II. Závod českého poháru v Břidličné – 16., 27. 
místo
Oblastní závod v Liticích – 2., 5., 7. místo



My, jako Dům dětí a mládeže nemáme moc často příležitost poděkovat veřejně našim příznivcům a spon-
zorům. Bez nich by ovšem dnešní činnost byla téměř nemyslitelná. Podílejí se na pravidelné činnosti DDM 
Kamarád, tak také příležitostných akcí a akcí velkého rozsahu.

Proto jsme se rozhodli vyjádřit svoje poděkování v tomto čísle našeho ZPRAVODAJE, který pravidelně vy-
dáváme.

Velké poděkování patří také všem těm, kteří poskytují pomoc ve svém volném čase při přípravách a orga-
nizaci soutěží, různých akcí, ale také při zajišťování letní činnosti - všem rodičům, přátelům a spolupracovní-
kům.

Děkujeme vám všem za vaši neocenitelnou a nezištnou pomoc a doufáme, že nám svoji přízeň zachová-
te i v nadcházející době. 

                    Pracovníci DDM Kamarád

Zde se i vy, naši čtenáři, můžete seznámit s našimi příznivci a sponzory v abecedním pořadí. 

PODĚKOVÁNÍ PŘÍZNIVCŮM A SPONZORŮM DDM 

AGRIIMPORT Plzeň

AREA PRINT Plzeň

ASTRO KOVO s.r.o. Třemošná

ATELIÉR SLUNCE Jitka Černá Česká Bříza

BOHEMIA GAMES s.r.o. Plzeň

CENTRUM ORIENTÁLNÍHO TANCE Praha

CLUB „21“ Plzeň

COCA COLA  BEVERAGES ČR spol. s r.o.

ČEROZ Plzeň

DESINSEKTA Plzeň

DISCONT PLUS s.r.o. Třemošná

EKER spol. s r.o. Třemošná

ELEKTRO MEINZER Plzeň

ELEKTRO TICHÝ Horní Bříza

ELFETEX s.r.o. Plzeň

ERB Production, s.r.o. - reklamní manufaktura Plzeň

Firma VURM + KOŠAŘ s.r.o. Třemošná

GLOBAL – realitní kancelář Plzeň   

CRESS, J. Veselý, sportovní oblečení Plzeň

HORÁK STAVBY s.r.o. Třemošná

HRAČKY RADOST Ondřejíček Plzeň

HYPO stavební spořitelna Plzeň

IMPORTEX Plzeň s.r.o., L. Vyhnánek

JEDNOTA s.d. Plasy

KAFE BAR – „NEKONEČNÝ ŠUM“ Plzeň

K+B ELEKTRO – TECHNIK s.r.o. Plzeň

KÁVA LAVAZZA, Praha

KERAMIKA - pan Kabourek Třemošná

KLENOTY - pan Procházka Nýřany

KOOPERATIVA Plzeň

KVĚTINY - I. Jelínková Plzeň

KVĚTINY PEBEX - paní Hrušková Třemošná

KWK s.r.o. Horní Bříza

LASSELSBERGER a.s. Horní Bříza

MASO - UZENINY SLAVIE Úněšov

NÁPOJE SWING - pan Štenigl, Plzeň

NEHTOVÉ STUDIO - paní Boudová, Třemošná

NEJ MOTOCHEMA HUBAČ, Plzeň

OČNÍ OPTIK Z. Trnka

PEBAL, s.r.o., Třemošná

PEKÁRNA MRŠTÍK Třemošná

PERCOM INTERIÉR s.r.o., Plzeň

PERRI CRISPS und SNACKS s.r.o., Třemošná

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a.s. Plzeň 

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA a.s., Plzeň

POTRAVINY Majer, Třemošná

PPS SUŠICKÝ, Třemošná

Restaurace „ALBION“, Třemošná

ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ Macáš, Třemošná

SALON „5 pro krásu“ a fotoateliér „IVETA“ Plzeň

SALON MARILYN - paní Myšíková, Plzeň

SIAD CZECH s.r.o., Horní Bříza

SKLÁRNY Heřmanova Huť a.s.

Sklenářství - pan Nágr, Třemošná

SOU Horní Bříza

TEBYT Horní Bříza

TES technické a ekologické služby, Plzeň

Truhlářství ČESKÁ LÍPA, Třemošná

Truhlářství I. Sirochman, Třemošná

ZSCHERP HOLZPRODUKT, Zruč

ŽÁROHMOTY s.r.o., Třemošná


