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Úvod

Vážení přátelé, příznivci,   

                                                                                                                       

DDM Kamarád vydává v souladu se školským zákonem Výroční zprávu za školní rok 2008/2009. Pro-
střednictvím tohoto dokumentu Vám chceme nabídnout spolehlivé informace o činnosti našeho za-
řízení a zmapovat vývoj mimoškolní činnosti v našem městě i jeho okolí. Dokument je určen nejen 
všem pracovníkům státní správy a samosprávy v oblasti školství, ale také by měl posloužit všem ostat-
ním – účastníkům zájmové činnosti, rodičům, odborné i široké veřejnosti. Zpráva se obrací na každé-
ho, kdo má zájem o činnost našeho zařízení a chce se orientovat v problematice mimoškolní činnosti.

Věřím, že tato Výroční zpráva Vás dostatečně seznámí  
s pestrou činností DDM Kamarád a stane se tak Vaším uži-
tečným pomocníkem.

Prostřednictvím této zprávy bych chtěla jménem svým, 
ale především jménem DDM Kamarád poděkovat všem 
interním a také všem externím pracovníkům za jejich ce-
loroční obětavou práci. Dále všem sponzorům a přízniv-
cům našeho zařízení, bez kterých by se naše činnost neo-
bešla. Velkou pomocí pro nás je také spolupráce s ostat-
ními školskými zařízeními, jak v našem městě, tak i v dal-
ších místech našeho působení. A v neposlední řadě bych 
za nás všechny pracovníky poděkovala našemu zřizovate-
li – městu Třemošná za vstřícnou spolupráci. Také ostat-
ním spolupracovníkům v místech našich odloučených pra-
covišť a těm, kteří se aktivně zapojují do činností DDM při 
pořádání různých akcí  

DĚKUJI  VŠEM. 

                                     

                  Bc. Ilona Křížková
          ředitelka DDM Kamarád 
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1. Charakteristika školy

1.1. Název, adresa, právní forma, kapacita, IZO 

Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
 - Tyršova 916, Třemošná, 330 11
 - tel./fax : 377 953 651
 - e-mail: info@ddmkamarad.cz
 - web: www.ddmkamarad.cz

IČO: 60610654

IZO: 115 600 400

Právní forma: příspěvková organizace

Kapacita: 900

Ředitelka zařízení: Bc. Ilona Křížková

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – odloučená pracoviště:
 - Školní 197, 330 08 Zruč – Senec
 - U stadionu 964, 330 00 Třemošná
 - Třída 1. máje 497, 330 11 Horní Bříza

Další pracoviště zařazená do sítě škol
 - IZMŠ Trnová
 - ZŠ Ledce
 - Bowling Třemošná

1.2. Název a adresa zřizovatele

 - Město Třemošná, sídliště 992, 330 11, obec, IČO: 00258415

1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol

 - 2.10. 2008

1.4. Turistické základny

 -  letní táborová základna Klenovice

1.5.  Doplňková činnost

 - realitní činnost
 - správa a údržba nemovitostí
 - pořádání kulturních akcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
 - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
 - hostinská činnost
 - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici
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2. Údaje o zájmové činnosti a o členech zájmových útvarů

2.1. Přehled o kroužcích

Školní rok 2008/2009 byl v pravidelné činnosti počtem účastníků i počtem zájmové činnosti velmi 
úspěšný. Na všech pracovištím pracovalo v pravidelné činnosti celkem 67 zájmových kroužků, které na-
vštěvovalo 1 352 účastníků. Oproti předešlému roku je to opět velký nárůst. Je zřejmé, že je o naše ak-
tivity stále větší zájem, a to nás opravdu těší. Bohužel ve finančním zabezpečení, konkrétně v prostřed-
cích na OPPP se však nic nezměnilo.

Číslo Název kroužků Pracoviště
Počet 

přihlášených
Vedoucí

1. Keramický  I. – děti Třemošná 16 Ivana Valdhansová 

2. Keramický  II. –  děti Třemošná 16 Ivana Valdhansová

3. Keramický   –  dospělí Třemošná 12 Ivana Valdhansová

4. Keramicko - výtvarný Třemošná 16 Ivana Valdhansová

5. Taneční  Škrttinky Třemošná 13 Anežka Kyvířová

6. Taneční Škrtt Třemošná 23 Anežka Kyvířová

7. AJ - předškoláci Třemošná 8 Marcela Bártová

8. AJ – ml.žáci Třemošná 6 Vl.Dohrmannová

9. Aerobic – děti Třemošná 21 Kamila Potužáková

10. Aerobic junioři Třemošná 16 Kamila Potužáková

11. Bowling mladší Třemošná 13
 L. Vokroj,  
Mgr. Lucie Karbanová

12. Bowling starší Třemošná 15
 L. Vokroj,  
Andrea Kuttová

13. Dívka Třemošná 11
Bc. I. Křížková,  
Mgr. L. Karbanová 

14. Beruška Třemošná 2
Bc. I. Křížková, 
Mgr. L. Karbanová

15. Stolní tenis pro děti Třemošná 11 Michal Křížek ml.

16. Stolní tenis pro dospělé Třemošná 10 Pavel Krejčí

17. Rybářský Třemošná 11 Jan Bělohradský

18. Loutkářský soubor Třemošná 17 Radek Koňařík

19. Hasičský Třemošná 8 Martin Mareška

Celkem Třemošná 245

1. Cycling I. Sport Centrum 28 Mgr. Jiří Kronych

2. Cycling II. Sport Centrum 35 Bc. Kateřina Beranová

3. Cycling III. Sport Centrum 43 Mgr. Jiří Kronych

4. Cycling IV. Sport Centrum 34 Bc. Ilona Křížková

5. Rc drift Sport Centrum 17 Marek Les

6. Fitbally Sport Centrum 45 Bc. Šárka Zoubková

7 Tae-bo Sport Centrum 71 Radek Mulač 

8. Jóga Sport Centrum 46 Gabriela Beránková

9. Cvičení pro ženy Sport Centrum 22 Mgr. M. Vokounová

10. Bambino klub I. Sport Centrum 56
Mgr.Lucie Karbanová, 
Eva Vojáčková

11. Bambino Klub II.
Sport Centrum  

50
Mgr.Lucie Karbanová, 
Eva Vojáčková

12. Bosu Sport Centrum 64 Lada Valentová
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13. Logopedie Sport Centrum 26 Mgr. Ivana Radová

14. Sportovci Sport Centrum 49 Bc.Ilona Křížková

15. Jumping I. Sport Centrum 42 Lada Valentová

16. Jumping II. Sport Centrum 30 Radek Mulač

17. Sportování se zvířátky Sport Centrum 15 Mgr. Filip Linhart

Celkem
Sport Centrum  
Chanos

673

1. TS Loony dancers Horní Bříza 22 Zorka  Kepková

2. Pohybově dramatický Horní Bříza 7
Andrea Kuttová,  
Iveta Vodicová

3. Rybářský Horní Bříza 9 Petr Kokoška

4. Výtvarný a aranžerský Horní Bříza 6 Irena Zemanová

5. Bambino klub Horní Bříza 50
Andrea Kuttová,  
Irena Zemanová

6. Orientální tance I. Horní Bříza

Celkem 17

Mgr. Lucie Kepková

7. Orientální tance II. Horní Bříza Mgr. Lucie Kepková

8. Orientální tance III. Horní Bříza Mgr. Lucie Kepková

9. Orientální tance IV. Horní Bříza Mgr. Lucie Kepková

10. Keramický I. Horní Bříza 14 Andrea Kuttová

11. Pohybovky Horní Bříza 13 Iveta Vodicová

   12. Mini kopaná Horní Bříza 34 Mgr. Filip LInhart

13. Break dance Horní Bříza 6 Patrik Philipp

14. Angličtina pro MŠ Horní Bříza 17 Lucie Školová

Celkem Horní Bříza 195

1. Počítače Ledce 13 Ladislav Čech

2. Výtvarný Ledce 12 Hana Oplová

3. Ppohybovky Ledce 15 Lenka Jansová

4. Country tance Ledce 20 Mgr. M. Gentnerová

5. Flétna Ledce 7 Mgr. M. Gentnerová

6. AJ pro 1. stupeň Ledce 14 Ivana Kropíková

Celkem Ledce 81

1. Pohybovky Trnová 8 Lenka Jansová

2. Keramický Trnová 16 Pavla Čásová

Celkem Trnová 24

1. ANP - 1. stup. Zruč - Senec 9 Mgr. M. Kubíková

2. ANP - 2. stup. Zruč - Senec 10 Mgr. M. Kubíková

3. Výtvarně-keramický Zruč - Senec
Celkem 25

Mgr. M. Jarolímová

4. Výtvarně-keramický Zruč - Senec Mgr. M. Jarolímová

5. Příprava z ČJ – I. Zruč - Senec
Celkem 18

Mgr. M. Mattasová

6. Příprava z ČJ – II. Zruč - Senec Mgr. M. Mattasová

7. Doučování ČJ Zruč - Senec 16 Mgr. M. Mattasová

8. Pohybovky Zruč - Senec 11 Mgr. Filip Linhart

9. Keramický I. Zruč - Senec
Celkem 16

Eva Vojáčková

10. Keramický II. Zruč - Senec
Eva Vojáčková, 
Petra Michalcová

11. Logopedie pro MŠ Zruč - Senec
Celkem 28

Eliška Beránková

12. Logopedie pro ZŠ Zruč - Senec Eliška Beránková

Celkem Zruč - Senec 134

CELKEM  DDM Kamarád 1 352
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2.2. Počet zájmových útvarů a přihlášených účastníků

Pracoviště Počet ZÚ
Počet členů 

celkem
Předškolní 

děti 
Děti do  
15 let

15 - 18
let

dospělí

Třemošná Tyršova 
+ bowling

19 245 42 169 3 31

Třemošná
Sport Centrum 
Chanos

17 673 85 22 45 521

Zruč – Senec 12 134 24 110 0 0

Horní Bříza 11 195 64 88 4 39

Trnová 2 24 7 17 0 0

Ledce 6 81 0 81 0 0

Celkem 67 1352 222 487 52 591

DDM Kamarád 
- centrální pracoviště Třemošná

DDM Kamarád 
- pracoviště Trnová

DDM Kamarád 
- pracoviště Ledce

DDM Kamarád 
- Bowling Třemošná
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2.4. Ediční a publikační činnost

Dům dětí a mládeže Kamarád klade velký důraz na využití  public relation. Veškeré informace o našem 
zařízení si mohou zájemci najít v různých podobách. V první řadě naše zařízení zdobí odpovídající ve-
selé logo s dětskými postavičkami. Velmi navštěvované a obsahově bohaté jsou naše webové strán-
ky, kde naleznete veškeré informace o činnosti DDM – nabídku pravidelné činnosti, kontakty a adresy 
všech pracovišť, články a fotografie z akcí, měsíční nabídku akcí, cvičební měsíční rozpisy, něco z histo-
rie, ale i současnosti, vydávané Zpravodaje, výroční zprávy, ŠVP, plán činnosti, vše o loutkovém divadle, 
aktuality i z historii soutěže Dívka roku, poděkování sponzorům, články uveřejněné v tisku a další důle-
žité informace a odkazy. 

Nejčastější způsob prezentace je distribuce nabídek, letáků, plakátů, pozvánek, přání k významným 
svátkům a dalších prezentačních upomínek. DDM Kamarád má pro své příznivce připravenou prezen-
taci zařízení na CD a jako novinku přinesl v roce 2009 i vydání prezentačního DVD k oslavám 30. výročí 
založení DDM. Každoročně vydáváme také CD z oblastního kola soutěže Dívka roku. Velmi zajímavá ba-
revně, kompozičně a především obsahově je nabídka činností na nový školní rok, která je určena všem 
zájemcům o naší činnost.

Pro další informovanost využíváme místní rozhlas a tisk, ale spolupracujeme také s dalšími médii  
– TV a rádio KISS Proton. 
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Roll up prezentační systémy
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Plakáty
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3. Údaje o pracovnících

3.1.  Přehled o interních a externích zaměstnancích DDM 

Počet všech 
pracovníků

Počet pedagogických
interních pracovníků

Počet provozních
interních zaměstnanců

Počet externích
pracovníků

a b a b a b
47

10 6,7 5 4 5 2,7

3.2. Kvalifikace, praxe a způsobilost interních zaměstnanců

Poř. 
číslo

Jméno, titul
Délka    
praxe

Funkční    
zařazení

Absolvent    
školy

Pracovní   
úvazek

1. Křížková Ilona Bc. 21 ředitelka
UK – Pedag. fakulta – obor 
školský management

1

2. Karbanová Lucie Mgr. 20 zástupce ředitelky ZČU Plzeň 1

3. Vojáčková Eva 4
vedoucí odl. 
pracoviště

ZČU Plzeň - obor VV 1

4. Linhart Filip Mgr. 9
pedagog volného 
času

ZČU Plzeň  – obor TV 0,45

5. Kuttová Andrea 10
vedoucí odl. 
pracoviště

SOU Plzeň 1

6. Šnajdrová Silvie 15 provozní účetní Gymnázium Plasy 1

7. Křížek Michal 37 údržbář SOU Plzeň 0,5

8. Huclová Jiřina 9 recepční SOU Plzeň 0,65

9. Kullová Jindřiška  38 uklízečka SZTŠ – OE Žlutice 0,5

10. Zemanová Irena         uklízečka SOU  Plzeň 0,25
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ředitelka DDM Kamarád
Bc. Ilona Křížková

zástupkyně ředitelky
Mgr. Lucie Karbanová

pedagogové volného času 
Mgr. Filip Linhart
Andrea Kuttová
Eva Vojáčková

provozní zaměstnanci
recepční: Růžena Říhová

úklid:Jindřiška Kullová, Irena Zemanová
údržba: Michal Křížek

ekonomický úsek
provozní účetnictví: Silvie Šnajdrová

mzdové účetnictví: Radka Lídlová

vedlejší hospodářská činnost,
tělovýchovná činnost

Růžena Říhová

sponzorská činnost,
marketing, public relations, propagace

externí firmy

ostatní hospodářská činnost
realitní činnost, pořádání akcí,  

hostinská činnost

Organizační struktura 
DDM Kamarád Třemošná

organizační schéma-celek-2008-2009.indd   1 27.10.2009   16:59:54

3.3. Organizační struktura DDM Kamarád
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Téma akce DVPP
Vzdělávací    
instituce

 Časový rozsah Počet účastníků  

Keramické studium 
pro dospělé

SŠ Horní Bříza 12 hodin
Andrea Kuttová  - interní prac.
Eva Vojáčková – interní prac.
Ivana Valdhansová – externí prac.

JUMPING BASIC 
DIPLOM

FACE CZECH s.r.o.,  
Praha

16 hodin
Bc.Ilona Křížková – interní prac.
Radek Mulač – externí prac.
Lada Valentová – externí prac.

Workshop A+
FACE CZECH s.r.o.,  
Praha

8 hodin
Mgr.Miroslava Vokounová  
– externí prac.

Školení BOZP
BOZP-poskytování 
služeb – Jiří Marel

8 hodin
Bc.Ilona Křížková – interní prac.
Mgr.Lucie Karbanová – interní prac.

FITBALL, OVERBALL 
DIPLOM

FACE CZECH s.r.o.,  
Praha

Věra Týzlová
Petra Třísková

Školení zdravotníka 
školy

BOZP-poskytování 
služeb – Jiří Marel

8 hodin

Bc.Ilona Křížková – interní prac.
Mgr. Lucie Karbanová – int. prac.
Eva Vojáčková – interní prac.
Andrea Kuttová – interní prac.

Aktuální trendy v 
legislativě

NIDM MŠMT prac.
Hořovice

16 hodin Bc.Ilona Křížková – interní prac.

Školení jumping
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5. Analýza výchovně vzdělávací  práce

5.1. Metodická činnost

Metodickou činnost využívají především mateřské školy v Třemošné a Horní Bříze a základní škola  
v Třemošné, Trnové, Zruči či Ledcích. Ve školním roce 2008/2009 bylo uskutečněno celkem 22   akcí 
zaměřené na keramickou a výtvarnou činnost. Pod vedením pracovnic DDM a za účasti kantorů jed-
notlivých školských zařízení vyráběly děti různé výrobky zaměřené na dané téma. Celkem se zúčast-
nilo 635  dětí z mateřských a základních škol. O tyto činnosti je stále větší zájem především ze škol na 
malých obcích. Plánujeme nabídku rozšířit o další nové činnosti.

5.2. Soutěže, výsledky

Název soutěže Kategorie
 Počet  

dětí
Umístění – jméno žáka

Základní kolo Dívka roku - 
casting

13 – 15 let 10 

1.místo: Natálie Fenclová – postup  
do obl. kola
2.místo: Hana Dáňová – postup do obl. 
kola
3.místo: Klára Macháčková  – postup  
do obl. kola

Oblastní kolo Dívka roku 
v Plzni

13 – 15 let 12

1.místo: Natálie Fenclová – postup  
do nár. kola
3.místo: Hana Dáňová
miss sympatie: Natálie Fenclová

Národní kolo Dívka roku 
v Jičíně

13 – 15 let 1
3. místo – Natálie Fenclová + miss sym-
patie + miss talent + miss Jičínský deník

Taneční pohárová soutěž 
v Horní Bříze

děti 
junioři 

14
8.místo - Škrttinky
7.místo - Škrtt

Bowlingová liga ZŠ Plzeň-
sever –
 2 hrací kola + finále

mlad. děti/star. 
děti 

44/37
1.místo: ZŠ Třemošná  / ZŠ Horní Bříza A
2.místo: ZŠ Všeruby / ZŠ Zruč-Senec
3.místo  ZŠ Trnová / ZŠ Horní Bříza B                        

Bowlingová liga jednot-
livců

mlad. děti /  
star. děti

14/26
1.místo:  V. Bednář / M. Široký      
2.místo:  D. Tureček / P. Hübler       
3.místo:  R. Skoloda / K. Mencl       

Prázdninový turnaj ve 
stolním tenise 

děti 3 ocenění za účast v soutěži

Velikonoční turnaj ve stol-
ním tenise

dospělí 12 ocenění za účast v soutěži

Vánoční turnaj ve stol. te-
nise Plzeň

děti 10
1. místo Vilém Pavel
2. místo  Martin Fryček
3. místo Ondřej Knížek

Vánoční  turnaj ve stol. te-
nise

dospělí 12 ocenění za účast v soutěžích

Rybářské závody  - MO 
ČRS Třemošná

děti 19

1. místo Lucie Kožíšková
2. místo Lukáš Racek
3.  místo Martin Pejzl
zvláštní cena: Petr Štajf

Zručský aerobic děti 8 cena za nejlepší pódiovou skladbu

Bowlingový vánoční turnaj děti 18
1. místo Michal Schaffer
2. místo Eliška Jandová
3.  místo Tomáš Tumpach

Miss Beruška děti 7 - 9 let 1 účast Moniky Zelenkové
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Hasičské závody o putovní 
pohár starosty Úněšov

děti 9  13. místo

Zimní závod pionýrské 
všestrannosti

děti 5  19. místo

Výtvarná soutěž  
o nej. keramický svícen

děti 35 ocenění za účast v soutěži 

Výtvarná soutěž  
o nejzajímavější keram. 
jmenovku

děti 50 ocenění za účast v soutěži

RC drift děti a dospělí ocenění za účast v soutěži

5.3. Letní činnost

Název LČ Počet dětí
Počet  

vedoucích
Počet pobyt.

dnů

1.
Ozdravný pobyt v Chorvatsku 
– 1. běh

48 účastníků 
(31 dosp.+ 17dětí)

2 7

2.
Ozdravný pobyt v Chorvatsku 
–  2. běh

44 účastníků 
( 27dosp.+17dětí)

6 7

3. Letní tábor Klenovice    27 dětí
8 + 2 

instruktoři
11

4. Letní rybářské soustředění    20 dětí 4 8

5. Hasičské soustředění      8 dětí 6 7

6. Příměstský tábor v DDM    21 dětí 7 6

5.4. Příležitostná činnost

Příměstský tábor

Stanový tábor v Klenovicích
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5.4. Příležitostná činnost

Vedle pravidelné činnosti naše zařízení pořádá i nespočet akcí, které probíhají nejen v pracovních 
dnech, ale převážně o víkendech. Akce jsou pořádány dle poptávky, a to převážně ve formě pravidelné 
měsíční nabídky, dále akce k oslavám významných svátků, kulturní či jiná vystoupení, víkendy pohybo-
vých aktivit, velké postupové soutěže apod.

Akce pravidelné:
- loutková představení pro děti
- Hrajeme na přání – pořad pro důchodce

Akce zaměřené k významným svátkům:
- Den dětí
- Halloween
- Velikonoční dílna
- Vánoční dílna
- Den matek
- Mikulášská nadílka
- Masopustní průvod
- Pálení čarodějnic
- Slavnosti města
- Český Ježíšek

Akce pohybových činností:
- víkendové maratóny
- fičáky – 7 hodinové cvičení
- sportovní turnaje a soutěže
- cycling pro sportovní kluby
- lyžařský výcvik na horách
- výlety na kolech

Kulturní či jiná vystoupení:
- taneční soutěže a vystoupení
- pěvecká vystoupení
- zajišťování moderování
- ukázky z činností DDM – Den otevřených dveří, Ahoj prázdniny
- maškarní karnevaly
- návštěvy divadel, výstav apod.
- zájezdová představení loutkářského souboru po celé ČR

Ostatní akce:
- výtvarné kurzy
- výukové zájezdy
- ozdravné pobyty na Šumavě
- Dívka roku – postupová soutěž
- Beruška
- Rubikon – spolupráce
- Bambiriáda
- výlety do aquaparku
- návštěvy klientů z Domova v Bystřici
- výstavy výrobků z činnosti DDM
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5.5. Spontánní činnost

Vzhledem k současným trendům životního stylu mladé generace, odklonu od organizovanosti, od zá-
jmu navštěvovat pravidelné aktivity, pociťovat přímý vliv pedagoga či jiného organizátora, dostává se 
do popředí potřeba organizovat spontánní aktivity. Ty se stávají jednou z možností, jak do účelného 
využívání volného času zapojit mnohem širší populaci dětí a mladých lidí, často sociálně znevýhodně-
ných, kteří jsou mnohem více vystaveni působení sociálně negativních vlivů.

Spontánní činnost pro neorganizovanou mládež realizovanou prostřednictvím otevřených klubů se díky 
grantové podpoře KÚ PK stala nedílnou součástí aktivit mimoškolních zařízeních. Jejich další rozvoj, je 
vzhledem k vysokým nákladům na jejich realizaci, na této podpoře plně závislý. V těchto otevřených 
klubech se postupně vytváří další nová zaměření, činnosti, informace, které přilákají co nejvíce zájem-
ců z řad neorganizované mládeže. Obecně by se dalo říci, že spontánní činnost je průběžná nabídka růz-
ných činností, která je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně, dle jejich zá-
jmu a je volně přístupná, časově vymezena pouze provozní dobou a je organizačně a pedagogicky ovliv-
ňována nepřímo.

Ke spontánní činnosti je pro tyto účely k dispozici Klub pro neorganizované děti na našem odloučeném 
pracovišti Sport Centrum Chanos, který je vybaven internetovou kavárnou a hernou současně. Děti  
i dospělí ho mohou využívat v odpoledních a večerních hodinách dle rozpisu a provozu pracoviště. Ten-
to Klub je postupně vybaven za pomoci dotací KÚ PK „Kluby otevřených dveří“ a našeho zřizovatele. 
Dále je pro naše zájemce k dispozici fitness centrum a další nájemní aktivity jako např. solárium, ma-
sáže apod. 
Smysluplná náplň spontánních aktivit je hlavním cílem včetně zkvalitnění propagace a další případné 
integrace návštěvníků klubu do dalších činností DDM. V poslední době zaznamenáváme veliký zájem 
ze strany rómské komunity.

5.6 .  Jednorázové akce pedagogů s dětmi 

Jednorázové akce pedagogů s dětmi zajišťujeme v široké škále zájmových aktivit - jednodenních nebo 
vícedenních pobytů, účastí na různých akcích, individuálních příprav apod. Tak například nabízíme in-
dividuální práci s talenty, kde děti připravujeme každoročně na různá významná vystoupení či prestižní 
soutěže. Jde o přípravu např. na soutěž  Beruška, Dívka roku, taneční a jiná vystoupení, různé sportov-
ní, pohybové a umělecké soutěže apod. Dále děti využívají pomoc pedagogů např. k přípravě k přijíma-
cím či talentovým zkouškách na střední odborné školy apod.

Mezi jednorázové akce jistě patří i pobytové akce, které pořádáme již poněkolikáté. Např. hasičské ví-
kendové soustředění na Šumavě, které připravili naši hasiči pro své svěřence. Nebo ozdravný pobyt pro 
matky s dětmi je jedna z oblíbených akcí našeho pracoviště v Horní Bříze. V neposlední řadě DDM Ka-
marád uspořádal již po třetí zimní 5 nedělní lyžařský výcvik pro děti. Asi 30 dětí  se naučilo na lyžích, ale 
i na snowboardu sjíždět kopec pod vedením našich zkušených instruktorů. Významnou akcí byla také 
účast našeho zařízení na Bambiriádě v Plzni, kde jsme se prezentovali nejen domovským stánkem, ale 
také několika vystoupeními našich tanečních kroužků. Také akce Den s deníkem, která se konala již po 
druhé v našem městě, byla v režii naší spolupráce. Opět jsme připravily taneční vystoupení a cvičeb-
ní exhibici.

Významná je pro nás též soutěž Rubikon, na které spolupracujeme formou moderování. Naše zařízení 
od roku 2008 poskytuje a nabízí služby v moderování kulturních, společenských a sportovních akcí, ale 
také soutěží a festivalů. Úspěšně jsme si vychovali mladého svěřence, který nejenom moderuje naše 
akce např. Den dětí, maškarní karnevaly, castingy  apod., ale dále je zván na další akce ve spolupráci 
s ostatními DDM nebo  jinými organizacemi. Sem patří právě soutěž Rubikon, kde jsme zabezpečovali 
moderování školních kol na okrese Plzeň – sever, dále jsme se zúčastnili prázdninového rockfestu v Ro-
kycanech a další nové akce jsou již naplánované. Tato činnost je pro naše zařízení významnou propaga-
cí naší činnosti a velkou prezentací DDM Kamarád i v širokém okolí. Významnou událostí našeho zaří-
zení je nominace vítězky soutěže Dívka roku, která obsadila 3. místo v národním kole na ocenění nejú-
spěšnějších žáků školy a města Horní Bříza. Toto ocenění si odnesla naše svěřenkyně Natálie Fenclová, 
kterou naše zařízení na soutěž intenzivně připravovalo.

Mezi jednodenní akce patří také víkendová cvičení a cyclingové maratóny spojené s výtvarnými dílna-
mi, zábavou a hlídáním dětí.  
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5.7.  Návštěvy kulturních akcí
 
Tyto akce navštěvují jak děti, tak i dospělí. Nejvíce je však využívají rodiče společně s dětmi. Velmi ob-
líbené jsou zájezdy do pražských divadel např. představení Spejbla a Hurvínka či návštěva muzikálů, ga-
lerií, vernisáží, výstav apod.

5.8. Akce uspořádané pro obec a veřejnost
 
Akce, které jsou pořádané pro město Třemošná jsou převážně připravovány ve spolupráci s kulturními 
pracovníky města a za podpory zřizovatele. Jedná se především o pravidelné akce pro důchodce, o kul-
turní pořady pro děti a o maškarní karneval. Většinu z těchto akcí pořádáme v KD v Záluží, ale některé 
také v prostorách sálu DDM. Dále město využívá naše vystoupení při různých oslavách a výročích měs-
ta a aktivně spolupracujeme při jejich přípravách a organizaci. 

V neposlední řadě to jsou pravidelná měsíční představení našeho loutkářského souboru v Třemošné  
a na četných zájezdových vystoupení po ČR.
 

5.9. Akce pro MŠ, ZŠ a ŠD

Akce probíhají převážně formou metodické činnosti. Činnost je většinou dle poptávky zaměřená pře-
vážně tematicky a to na výtvarnou činnost - děti si vyrábí keramické kachle, zvířátka, zvonečky apod. 
vždy před Vánocemi, Velikonocemi a ke Dni matek. 

Další akce, které pořádáme pro MŠ a ZŠ jsou převážně kulturního rázu. Školská zařízení využívají pro-
story našeho sálu a navštěvují hlavně naše loutková představení. Další akce jsou např: výstavy spojené 
s výtvarnými činnostmi, kulturní vystoupení umělců apod. 

5.10. Spolupráce s jinými organizacemi

Pro naše zařízení je klíčová spolupráce s  naším zřizovatelem – městem Třemošná, dále s ostatními škol-
skými zařízeními ve městě, a to s MŠ, ZŠ a ZUŠ. Dále spolupracujeme s městskými úřady v Horní Bří-
ze a ve Zruči a školskými zařízeními v místech působiště odloučených pracovišť – ZŠ a MŠ Horní Bří-
za, Zruč – Senec, Trnová a Ledce. Rovněž spolupráce s dalšími DDM je nezbytná, patří sem již zmíněná 
spolupráce s DDM Kaznějov na soutěži Rubikon, kde zabezpečujeme moderování školních kol na okre-
se Plzeň – sever. Letošní prázdniny jsme také uspořádali například ve spolupráci s DDM Stod návštěvy 
táborů na našich základnách s připravenými programy  a soutěžemi. Pro nás významná je také spolu-
práce s Bowlingem Třemošná. Jejich prostory využíváme jak v pravidelné, tak k příležitostné činnosti.

Velmi intenzivní spolupráci rozvíjíme především se sponzory, se školskou komisí v Horní Bříze, s komisí 
pro ochranu dětí a mládeže ve Třemošné, se zastupiteli jednotlivých měst a s rodiči. Velkým přínosem 
je aktivní práce našich pracovníků ve společenském životě měst v místech naší působnosti – členství  
v komisích, v zastupitelstvech. Také velmi důležitá je aktivní práce ředitelky jako členky Koordinační 
rady „Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže“ ČR. Tato práce napomáhá především k větší profesio-
nalitě ve výchovně vzdělávací činnosti,k snadnější orientaci v legislativě,k dalším možnostem využívání 
grantů,ke spolupráci s ostatními zařízeními zabývající se volnočasovými aktivitami apod.

Velmi složitá spolupráce nadále trvá se ZŠ v Horní Bříze, kde se postoj pana ředitele nezměnil. Je spíše 
pasivní a demonstrativní. A proto se nadále snažíme svou pozici ve městě stále více a více upevňovat. 
Zájem o naše činnosti a úspěchy našich svěřenců jsou výsledkem práce našich profesionálních pracov-
níků. Práce zájmového vzdělávání nám nejen přísluší, ale v rámci celoživotního vzdělávání se jí na rozdíl 
od ostatních institucí věnujeme převážně ve večerních hodinách, o sobotách, nedělích a prázdninách. 



23

6. Materiálně technické zajištění DDM

Pracoviště Tyršova:

+ nový pavilón – přístavek pro loutkové divadlo – sklad a přípravna pro kulisy     
   s kompletním sociálním zázemím
+ vybudování příjezdové cesty s vjezdem do zahrady
+ obnovení fasády z vnitřní strany objektu – od zahrady
+ nátěr podhledů, okapů z vnitřní strany objektu
+ nové divadelní osvětlení a elektrorozvody na sále

- trvá rekonstrukce podlahové krytiny na chodbách DDM
- trvá pořízení nových těsnících vchodových dveří do DDM
- trvá dovýměna nového osvětlení v klubovnách
- nutná dodělávka fasády a nátěrů venkovních stran objektu
- nutné dokončení povrchu zahrady – venkovní dlažba 

Pracoviště Sport Centrum Chanos:

+ nové vybavení aparatury – mikrofonní souprava
+ nákup tělocvičného nářadí – fitbally a  trampolíny
+ zvelebení interiéru recepce – vybudování okenního výklenku s výhledem do šatny a Klubu
+ stále zvelebující interiér  a přestěhování Klubu do větších prostorů
+ obnovení šatny, nový botník

-  stále trvá dovybavení fitness centra
- stále trvá vymalování šatny, internetové kavárny, fitness centra 
- stále trvá výměna oken v celém objektu, oprava střechy a další nutné opravy
- stále trvá vybudování vyhovující šatny 

Pracoviště Zruč – Senec:

+ k dispozici velmi moderní učebna 
+ moderní sociální zařízení v prostorách školy
+ vymalování a dovybavení keramické dílny

- malé prostory keramické dílny

Pracoviště Horní Bříza:

+ vybavení materiálového zázemí pro jednotlivé činnosti
+ další vybavení zrcadlového sálu s kobercem
+ vybavená keramická dílna v prostorách suterénu městského úřadu s keramickou pecí
+ další vybavení klubovny s kobercem se zázemím pro Bambino
+ další vybavení kanceláře pro pedagogickou činnost 

- stále trvá řešení problematiky malých nevyhovujících prostor, úsilí o rozšíření či přestěhování celého 
pracoviště
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Pracoviště Trnová – místo poskytovaného vzdělávání:

+ vybavení materiálového zázemí pro jednotlivé činnosti v prostorách školy
+ vybavení keramické dílny v prostorách suterénu s umyvadlem a keramickou pecí
+ vybavená školní tělocvična ke sportovním aktivitám
+ vymalování keramické dílny

- malé prostory keramické dílny
 

Pracoviště Ledce - místo poskytovaného vzdělávání:

+ vybavení materiálového zázemí pro jednotlivé činnosti v prostorách školy

Pracoviště Bowling Třemošná - místo poskytovaného vzdělávání:

+      profesionální bowlingová hala s 10 dráhami, sociálním zařízením a restaurací
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7. Prevence sociálně patologických jevů 
Protidrogová koncepce DDM je zpracována v Minimálně preventivním programu a je průběžně plněna 
během celého školního roku. Je zaměřena především na informativní složku – umístěním informačních 
cedulí v prostorách všech pracovišť s důležitými kontakty a telefonními čísly na střediska, linky bezpečí 
a ostatní instituce zabývající se problematikou sociálně patologických jevů. 

Další oblast, která se zabývá touto problematikou je aktivní pohybová činnost. Především 
cvičební aktivity jsou připravovány v rámci protidrogové prevence na odloučeném pracovišti Sport Cen-
trum Chanos. V této oblasti se již poněkolikáté pořádají  pohybově zaměřené maratóny, víkendová cvi-
čení, tradiční „Fičáky“ apod.

Další akce, zaměřené na protidrogovou prevenci jsou soutěže: Dívka roku nebo školní bowlingová liga. 
Dále s problematikou protidrogové prevence seznamujeme děti na letním táboře, kde každoročně při-
pravujeme v rámci letních aktivit různé besedy s odborníky nebo ukázky z činností jednotlivých bran-
ných složek.

K prevenci sociálně patologických jevů napomáhá také činnost Klubů pro neorganizovanou mládež. 
Právě Klub je útočištěm pro tzv. problémovou mládež. Zde se mladí lidé mají možnost naučit jak kvalit-
ně trávit svůj volný čas a směrovat ho ke správným návykům. A to právě umožňuje i náš Klub, kam cho-
dí převážně děti ze sociálně slabších rodin.  

V neposlední řadě je v této oblasti velmi důležitá spolupráce s ostatními školskými zařízeními, s rodi-
či a především aktivní práce v komisích jako je školská komise nebo komise pro právní ochranu dětí  
a mládeže.



26

8. Výsledky kontrol a inspekcí
       

8.1. Inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2008/2009 byla provedena kontrola čj. ČŠI-1326/08-04 v oblasti BOZP. Tato první kon-
trola školního roku 2008/2009 byla provedena ve dnech 23. – 30.10. 2008. Předmětem kontroly byla 
– Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle ustanovení § 
174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v oblasti za-
jišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 
a při poskytování školských služeb. Konkrétně byly kontrolovány oblasti:  
   
1. Kontrola zajištění BOZP při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování škol-
ských služeb, poskytování nezbytných informací dětem a žákům, zajištění bezpečnosti a ochrany zdra-
ví podle ustanovení § 29 odst. 2 školského zákona (kontrolované období – školní rok 2007/2008 a aktu-
ální stav. V této oblasti bylo kontrolováno:  formální rámec bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, hodno-
cení a prevence rizik, vzdělávání dětí a žáků, dokumentace o poučení účastníků zájmového vzdělávání  
a zaměstnanců v oblasti BOZP, přijatá opatření k mimořádným událostem, prověrka BOZP, prostorové  
a materiální vybavení a zabezpečení, odborné kontroly a revize zařízení a vybavení
2. Kontrola plnění povinností kontrolované osoby, týkající se předávání údajů podle ustanovení § 28 
odst. 5 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení čl. 26 přílohy 2 části čtvrté 
vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předá-
vání údajů z dokumentace škol a školských zařízení. Kontrolované období – školní rok 2007/2008 a ak-
tuální stav.
3. Kontrola plnění odpovědnosti školského zařízení za úrazy žáků podle ustanovení § 391 odst. 2 zá-
kona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období - školní rok 
2007/2008 a aktuální stav.

Závěr  protokolu: V Domě dětí a mládeže Kamarád, Třemošná je vytvořeno pro účastníky zájmového 
vzdělávání úhledné, čisté a bezpečné prostředí. Určité riziko představuje nedostatek v bodě 1.6. A to 
nerovná přístupová komunikace k budově U stadionu nesplňuje podmínky bezpečného prostředí . Jed-
ná se o betonovou velmi poškozenou přístupovou cestu ke vchodu tohoto pracoviště. Požadavek na 
opravu byl následně předložen zřizovateli – městu Třemošná.

8.2. Kontroly zřizovatele

Ve školním roce 2008/2009 byla zahájena kontrola dne 27. 2. 2008 na základě usnesení Zastupitel-
stva města Třemošná a provedla jí skupina složená z členů  kontrolního a finančního výboru Zastupi-
telstva města v oblasti ekonomické. Kontrolním obdobím byl rok 2007. Předmětem kontroly bylo zjiš-
tění skutečného stavu dodržování kontrolního systému u organizace dle Zákona o finanční kontrole č. 
320/2001 Sb., především Souboru vnitřních směrnic organizace a jejich aplikace v praxi. Pro někte-
ré formální nedostatky bylo doporučeno kompletní přepracování písemností ekonomických směrnic. 
Vzhledem k časově náročné záležitosti byla uložena lhůta na odstranění zjištěných nedostatků do kon-
ce měsíce září. Jednalo se např. o úpravu a číslování směrnic, o přehodnocení a posouzení stávajících 
směrnic s úpravou jen na pokyn ředitelky, o jasné vymezení kompetencí konkrétních osob apod. Ná-
sledná kontrola bude provedena na začátku školního roku 2009/2010.
 

8.3. Kontroly hygieny

Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena žádná kontrola. Poslední kontrola OHS Plzeň
sever byla provedena v červenci 2007 – zápis uložen v BOZP. Kontroly z hygieny jsou prováděny každo-
ročně v průběhu letní činnosti v Klenovicích – zápisy uloženy v dokumentaci LČ.

8.4. Kontroly jiné

Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena v oblasti mzdového účetnictví žádná kontrola.
Poslední audit byl proveden 27.7. 2005 auditorem Ing. Karlem Duškem č. osvědčení 1818
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9. Účelové dotace
(název vyhlášeného programu, druh dotace – např. neinvestiční, výše přidělené dotace, cíl projektu, 
hodnocení)
a) MŠMT
b) Plzeňského kraje

1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu volnočasových aktivit -  Grantový program 
Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy s názvem: 
„ Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež pro rok 2009“ – název projektu „Klub“ 
- byla přidělena dotace 10 000,- Kč
- druh dotace: účelová dotace na úhradu materiálových nákladů neinvestičního charakteru
- cíl projektu: cílem projektu je zabezpečit dosavadní činnost Klubu, popřípadě jeho rozšíření a zkvalit-
nění. Nabídnout tak smysluplné využití volného času a tím napomáhat k prevenci sociálně patologic-
kých jevů. Zapojit do činnost Klubu především problémovou mládež a národnostní menšiny. Stáhnout 
je z ulice a odlákat od nástrah drog, cigaret a alkoholu. Klub nabízí  prostory  herny a vybavené  inter-
netové  kavárny. 
- hodnocení: poskytnuté finanční prostředky byly využity na nákup materiálového vybavení her-
ny a na úhradu provozních poplatků internetové kavárny. V současné době „Klub“ nabízí v době 
od 16.00 do 21.00 hodin denně kromě pátku a soboty prostory internetové kavárny s pěti počítači  
a hernu pro různé zábavné činnosti. Právě tyto prostory herny budou postupně dovybavovány dalším 
materiálním vybavením.



28

2. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti 
kultury pro rok 2009 s názvem: „Děti, loutky a pohádky II.“ 
- byla přidělena dotace 10 000,- Kč
- druh dotace: účelová na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s organizací projektu
- cíl projektu: Hlavním cílem projektu je dětským diváků přiblížit různé druhy loutek a pohádky s nimi 
hrané a to především mimo krajskou metropoli. Ukázat dětem jak v klasické české pohádce vítězí ro-
zum, chytrost, píle, statečnost, cílevědomost a přátelství nad zlobou, nepřátelstvím, hloupostí a nadu-
tostí. Děti si po představení také vyzkouší, jak se jednotlivé druhy loutek ovládají. Tímto projektem na-
vazujeme na předchozí projekt „Děti, loutky a pohádky“ z loňského roku, který byl pořadateli hodno-
cen velice pozitivně.
- hodnocení: během školního roku soubor sehrál 25 loutkových představení. 11 na domovské scéně  
a 14 na zájezdech po celé ČR - Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích, Městské folklórní slavnosti  
ve Šlapanicích, Zámecké slavnosti v Moravské Třebové, Dvoudenní vánoční slavnosti na hradě Loket, 
Slavnosti v Benátkách nad Jizerou a také Mikulášská nadílka ve Výškově. Pořadatelům se velice zamlou-
val spojení pohádky s ukázkami loutek a proto i v dalším roce chceme na tento projekt navázat.

3. Žádost o finanční příspěvek v roce 2009 – KULTURA – „Nadace 700 let města Plzně“ – název „ Dív-
ka roku 2009“ 
- žádost byla zamítnuta

4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu preventivních aktivit a výchovy k toleran-
ci – Grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2009 – název „Školní bow-
lingová liga“ 
- žádost byla zamítnuta

5. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podporu preventivních aktivit a výchovy k toleran-
ci – Grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2009 – název „Dívka roku 
2009“
- žádost byla zamítnuta
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10. Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu  
k informacím
Informační tabule vedení DDM Kamarád je vyvěšena na přístupném místě pro veřejnost, a to přímo v 
chodbě DDM. Obsahuje veškeré informace o činnosti, o pracovnících, organizační struktuře, plánu prá-
ce na příslušný školní rok a výroční zprávu atd. Ostatní informace, které jsou uloženy v ředitelně jsou na 
požádání předloženy k nahlédnutí – stížnosti, vymezení pravomoci a působnosti ředitele apod.

11. Řešení stížností
Ve školním roce 2008/2009 nebyla podána žádná stížnost.  

12. Výroční zpráva DDM o hospodaření v roce 2008

12.1. Údaje o zaměstnancích

Průměrný přepočtený počet 
pedagogických zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet 
nepedagogických zaměstnanců

Počet zaměstnanců 3,438 3,309

Dosažený průměrný 
měsíční plat

71.273,- 35.827,-
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12.2. Čerpání rozpočtu 2008

Číslo 
účtu

Název účtu

                                                     
Hlavní 
činnost 
(Obecní 
zdroje)

                
Státní 
zdroje

Organizace

Návrh 
tis.Kč

K 31.12.08 V % zál.(tis.)
Návrh 
tis.Kč

K 31. 12. 
08

V % celkem

501 Materiál 599 453,98 75,78 47 67,27 143,12 521,25

z toho DHIM (501.110, 501.620) 270 161,96 59,98 161,96

Přímý materiál bez DHIM 
(501.100-501.199 bez 
501.110)

174 114,02 65,52 47 67,27 143,12 181,29

Režijní materiál (501.200-
501.290 bez 501.610 = JČ)

155 178 114,83 178

504 Nákup zboží 0 0 0 0 0 0 0

502 Spotřeba energie 350 326,69 93,34 0 0 0 326,69

z toho Vodné (Tyršova ul.) 35 3,13 8,94 8,1 3,13

Vodné (Chanos) 0

Plyn (pouze Tyršova ul.) 100 83,66 83,66 0 83,66

Elektrická energie (Tyršova) 85 64,15 75,47 1,7 64,15

Elektrická energie (Chanos) 0

Teplo (pouze Chanos) 130 175,75 135,19 0 175,75

511 Opravy 85 27,37 32,2 0 0 0 0 27,37

512 Cestovné 80 60,15 75,19 0 0 0 60,15

513 Náklady na reprezentaci 15 14,39 95,93 0 0 0 14,39

518 Služby 745 498,02 66,85 0 0 0 498,02

z toho
Služby pro přímou činnost 
(518.120)

550 241,87 43,98 241,87

Režijní služby - telefon 
(518.250)

110 113,26 102,96 113,26

Ostatní režijní služby 85 142,89 168,1 142,89

Osobní náklady celkem 172 261,78 152,19 1751 1810,73 103,41 2072,51

521
Mzdové náklady (OR= účetní, 
SR= pedagogové)

125 156,29 125,03 1311 1162,22 88,65 1318,51

OON (dohody, OR= hrazeno z 
příjmů na zajištění akcí)

44,18 0 205 0 249,18

524 Sociální a zdravotní pojištění 44 58,38 132,68 417 419,96 100,71 478,34

527 Zákonné sociální náklady 3 2,93 97,66 23 23,55 102,39 26,48

549 Jiné ostatní náklady 39 48,34 123,94 0 0 0 48,34

z toho Pojištění 20 28,2 141 0 28,2

Poplatky 9 10,64 11,82 0 10,64

Ostatní náklady 10 9,5 95 0 9,5

551
Odpisy dlouho-dobého 
majetku

22 15,88 72,18 0 0 0 15,88

Náklady celkem 2107 1706,6 80,99 1798 1878 104,45 3584,6

602 Služby 990 728,43 73,58 0 0 0 728,43

z toho
Tržby z přímé činnosti 
(poplatky za kroužky a LD)

375 435,63 116,17 435,63

Tržby z akcí (+tržby za zajištění 
reklamy)

580 256,62 44,24 256,62

Ostatní tržby 35 36,18 103,37 36,18

644 Úroky přijaté 1 0,07 7 0 0 0 0,07

649 Dary 180 71 39,44 0 0 0 71

691 Dotace 936 936 100 1798 1878 104,45 2814

Dotace kraj (stát) 0 1798 1878 104,45 1878

Dotace město (provoz) 896 896 100 896

Dotace účelové 40 40 100 40

Výnosy celkem 2107 1735,5 82,34 1798 1878 104,45 3613,5

Zisk/ztráta 0 28,9 0 0 0 28,9
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12.3. Čerpání rozpočtu 2008 - Hospodářská činnost (JČ)

Náklady Návrh/tis.Kč K 31. 12. 08 V %

501 - materiál

501.610 Režijní a drobný spotřební materiál 28 0,75 2,68

502 - spotřeba 
energie

59 34,44 58,37

504 - zboží

504.100 Nákup zboží 27 19,51 72,26

511 - opravy

511.610 Opravy a údržba 26 0 0

518 - služby

518.270 Služby režie 24 0,25 1,05

52x - mzdové 
náklady celkem

156 237,13 152

521.610 Náklady na platy 127 111,8 88,03

521.620 OON JČ (dohody) 85,8

524.610 Sociální a zdravotní pojištění JČ 29 37,4 128,96

527.600 Zákonné sociální náklady 2,13

Náklady celkem 320 292,08 91,28

Výnosy

602 - služby

602.600 Tržba za sportovní aktivity 210 211,32 100,63

602.610 Tržby za realitní činnost 80 46 57,5

604 - prodej zboží

604.100 Tržba za zboží (hostinská činnost) 30 35,39 117,97

Výnosy celkem 320 292,71 91,47

Hospodářský 
výsledek (zisk/
ztráta)

0 0,63
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13. Závěrečná zhodnocení vytyčených úkolů, pro které 
byly organizace zřízena – celkové zhodnocení činnosti 
organizace v roce 2008
(úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy)

Úspěchy za uplynulý školní rok:
- jasná vize, využití znalostí a práce se SWOT analýzou 
- naplněnost pravidelné činnosti na všech pracovištích
- zájem a účast na tradičních příležitostných akcích
- zájem o poskytování metodické činnosti pro MŠ a ZŠ
- úspěchy v soutěžích – 3. místo v národním kole Dívka roku
- rozšíření nabídky spontánních aktivit – dovybavení „Klubu“
-  zapojení národnostních menšin do činnosti Klubu
- úspěšné pokračování lyžařského výcviku
- velký zájem o další ozdravný pobyt u moře 
- úspěšnost grantových programů, finanční dotace 20 000,- Kč
- získání nových certifikátů v oblasti DVPP
- velmi dobrá spolupráce se sponzory, úspěšný fundraising – finanční účast na akcích 
- aktivní práce pracovníků DDM ve veřejném životě města – členství v komisích, zastupitelstvu
- organizační struktura – nové kompetence, managementské schopnosti
- dobře zpracovaný public relation 
- rozsáhlá hospodářská činnost – vylepšení rozpočtu, posílení personalistiky
- velmi dobrá spolupráce s Bowlingem Třemošná, s restaurací Oázou Horní Bříza a s Klubem Horní Bříza
- velmi dobrá spolupráce se ZŠ Zruč , ZŠ Ledce, IZMŠ Trnová, MŠ Třemošná a MŠ Horní Bříza
- bezplatné zajištění vlastního moderátora na našich akcích a nabídka další spolupráce 
- spolupráce na soutěži Rubikon – zajišťování moderování
- vybudování nového pavilónu pro loutkoherecké zázemí s příjezdovou cestou 
- zahájení obnovy fasády  a nátěrů budovy DDM
- nové divadelní osvětlení a elektrorozvody na sále DDM
- velká aktivní pomoc dobrovolníků 
- jmenování a práce ředitelky v Koordinační radě SPDDM ČR

Neúspěchy:
- několikaleté nedostačující finanční prostředky na OPPP
- špatně postavený normativ, který nezahrnuje předškolní věkovou kategorii a vysokoškoláky
- špatná komunikace a odmítavý přístup ředitele ZŠ Horní Bříza – nesmyslnost konkurenčních bojů  
   – manipulace, neprofesionalita, místní politikaření
- netečnost a nezájem některých představitelů města o činnost DDM
- klesající zájem o stanové tábory 
- chátrající budova Chanosu s vyhlídkou složitého finančního zajišťování nutných oprav  

Způsoby řešení, nápravy:
- vyvolávat další nová dohadovací řízení o mzdové finanční prostředky
- zlepšit spolupráci v Horní Bříze, a to především kvalitou a profesionálním přístupem odloučeného pra-
coviště, udržením zájmu dětí a rodičů o naši činnost, stále zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku a přesvěd-
čit představitele města o naší důležitosti a o začlenění se mezi přední instituce ve městě. Pokračovat  
v práci ve veřejném životě města – členství v komisích a v zastupitelstvu a spolupracovat s ostatními or-
ganizacemi ve městě
- zatraktivnit aktivity letní činnosti a stále vylepšovat materiální vybavení na stanovém táboře  
v Klenovicích 
- vyvíjet stále větší snahu o získání zájmu ostatních představitelů města
- postupně získávat finanční prostředky na opravy a rekonstrukci Chanosu a přesvědčit představitele 
města o využitelnosti tohoto pracoviště 
- dokončit obnovení fasády a nátěrů celého objektu DDM v Tyršově ul. 
- pokračovat v neustálém vylepšování a zvelebování interiérů i exteriérů na všech pracovištích na zá-
kladě možností a výše přiděleného rozpočtu  
- věnovat se více grantové politice a rozvíjet snahu o zapojení města do společných projektů  
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14. PŘÍLOHY 

14.1. Granty
14.2. Napsali o nás
14.3. Foto příloha



34

14.1. Granty
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Divadlo

Kulturní dědictví
Audiovize

Název projektu

ANO NE ANO NE

tel/fax

e-mail

web

bydliště

tel/fax

tel/fax

e-mail

Jméno nebo název

GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY PRO ROK 
2009

Děti, loutky a pohádky II.

I - Základní informace o žadateli

Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná

Žádost o poskytnutí finančních prostředků Uzávěrka do 13. 2. 2009

Výtvarné umění

Hudba, tanec

Tyršova 916, 330 11 Třemošná

377 953 651

60610654

Kontaktní adresa (pokud se liší 
od sídla)

35-6820300217/0100

KB a.s., expozitura Třemošná

Číslo bankovního účtu žadatele

příspěvková 
organizacePrávní forma 

603 78 34 96

Statutární zástupce

Kontaktní osoba pro vyřízení této 
žádosti 

1.máje 547, Třemošná

reditelka@ddmkamarad.cz

Bc. Ilona Křížková

Název a adresa peněžního ústavu

Průřezové a přesahující projekty

Literatura a publikační činnost

Podpora tradiční lidové kultury Postupové přehlídky

Jsme neziskovou organizací Plátce DPH a uplatňuje odpočet 

IČ/RČ

603 783 496

Sídlo / bydliště

Bc. Ilona Křížková, ředitelka

www.divadlotremosna.cz a www.ddmkamarad.cz

reditelka@ddmkamarad.cz

1
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Divadlo

Kulturní dědictví

Audiovize

III - Financování projektu 

Charakteristika projektu: Děti, loutky a pohádky patří v českých krajích nerozlučně dohromady. Hlavním cílem 
tohoto projektu je dětským divákům přiblížit různé druhy loutek a pohádky s nimi hrané a to především mimo 
krajskou metropoli. Ukázat dětem jak v klasické české pohádce vítězí rozum, chytrost, píle, statečnost, 
cílevědomost a přátelství nad zlobou, nepřátelstvím, hloupostí a nadutostí. Děti si po představení také vyzkouší, 
jak se jednotlivé druhy loutek (marionety, maňásci a javajky) ovládají. Tímto projektem navazujeme na předchozí 
projekt "Děti, loutky a pohádky" z loňského roku, který byl pořadateli hodnocen velice pozitivně.

Spolupracující subjekty

Děti, loutky a pohádky II.

4.000,- Kč 

Název

Místo a datum realizace projektu

NÁKLADY (předpoklad)

Komu je projekt určen 

Městká kulturní střediska, MěÚ a OÚ, DDM, OPS, sdružení rodičů a přátel škol, 
památkové organizace a další

Průřezové a přesahující projekty

leden - prosinec 2009

děto od 3 let (dle vhodnosti představení) přes mládež až k dospělým

0,- Kč 

1.500,- Kč 0,- Kč 

Nájemné (budovy, prostor)

II - Základní informace o projektu
Hudba, tanec

Výtvarné umění

Pronájem (techniky, materiálu)

Služby (telekomunikace, pošty)

Propagace, reklama

4.000,- Kč 

0,- Kč 

103.000,- Kč

Honoráře a ostatní osobní 
náklady

Stravování a ubytování

12.000,- Kč 

45.000,- Kč

Mzdy vlast. pracovníků včetně 
SSZ

20.000,- Kč 

10.000,- Kč

z toho předpokládaná úhrada z požadované 
dotace

Jiné:

50.000,- Kč

20.000,- Kč

6.000,- Kč

Celkem

Energie a další provozní náklady

Doprava

Materiál a vybavení

Cestovné

služby ostatní - autorské popl.

Částka

8.000,- Kč

2.500,- Kč

5.000,- Kč

5.000,- Kč 

Podpora tradiční lidové kultury

Literatura a publikační činnost

Postupové přehlídky

3
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Sponzorské dary 

Jiné:

Celkem

  vstupné - dle počtu představení

IV -  Doplňující informace

Předpokládaný příjem finančního zajištění z vlastních zdrojů: 58.000,- Kč ( vstupné, účastnické poplatky, 
zřizovatel)

45.000,- Kč, tj. 43,7 % z celkových nákladů na projektVÝŠE POŽADOVANÉ PODPORY

ROZDÍL MEZI NÁKLADY A 
PŘÍJMY

OKP KÚ PK

OKP KÚ PK

10.000,- Kč

10.000,- Kč  2008 - Děti, loutky a pohádky

zřizovatel

Na projekt 

Stupeň rozpracovanosti projektu v době podání žádosti: Projekt běží již od ledna 2009. Bylo sehráno již jedno 
představení. Během 1. pololetí roku 2009 máme domluveno kromě pravidlených 5 představení v DDM Kamarád 
Třemošná již 6 vystoupení a to 2 ve Stodě a v Kaznějově a po jednom v Mariánské Týnici a Holýšově. Na druhou 
polovinu je předběžně dohodnuto také 6 vystoupení mimo 5 na domácí scéně. A to v 1 v Kaznějově, Holýšově a 
Oboře a 2 na hradě Loket. 

Ostatní žádosti o finanční příspěvky od Plzeňského kraje pro rok 2009:

Požadovaná částka
Oblast podpory (popř. Odbor KÚ PK, 
který bude vyřizovat)Název programu

Poskytovatel Částka 

Finanční příspěvky z veřejných zdrojů obdržené v předcházejících dvou letech: 

45.000,- Kč

 2007 - Seznámení dětí s českou klasickou pohádkou

PŘÍJMY (předpoklad)

Veřejné zdroje (ministerstva, 
ostatní kraje, obce…)

58.000,- Kč

40.000,-Kč

18.000,- Kč

Vlastní příjmy (vstupné, 
účastnický poplatek, kurzovné 

Zdroj příjmu

Z prodeje zboží

Z prodeje reklamy

Částka

4
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Ano/ne
Kontrola 
OKPP KÚ 

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE
ANO (na 

CD)

ANO

ANO

Jméno: Bc. Ilona Křížková
podpis a 
razítko

č. 3) Doklad o přidělení IČ  

č.1) Podrobný popis projektu 

č. 2) Sebehodnocení žadatele (neplatí pro obce)

K žádosti přikládám následující povinné přílohy (označte)

č. 4) Doklad o právní subjektivitě organizace (neplatí pro obce)

č. 5) Doklad o statutárním zástupci 

2. si je vědom, že žádná část finanční podpory nesmí být použita na jiný než uvedený projekt;

Žadatel prohlašuje, že: 

1. všechny výše uváděné údaje jsou pravdivé;

č. 7) Roční účetní uzávěrku (neplatí  pro obce a jejich příspěvkové organizace, přísp. org. 
zřizované PK a fyzické osoby)

č. 8) Výroční zprávu za předchozí rok (neplatí pro obce a přísp. organizace zřizované PK a FO)

č. 9) Doklad o zřízení bankovního účtu 

č. 10) Doklad o ošetření autorských práv (žadatel uvede, jakým způsobem byla autorská práva 
ošetřena a doloží o tom doklady nebo čestně prohlásí, že projekt neporušuje autorská práva)

č. 6) Plná moc (v případě, kdy je žadatelem zplnomocněná osoba)

dne …………..2009V Třemošné

PROHLÁŠENÍ

3. nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu;

4. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou 
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek;

5. v termínech určených smlouvou o poskytnutí příspěvku poskytne vyúčtování použití dotace a zhodnocení projektu a 
umožní kontrolu plnění smlouvy ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

7. souhlasí se zveřejněním svého názvu/jména, názvu projektu a výše podpory v dokumentech Plzeňského kraje a na jeho 
internetových stránkách.

6. s ohledem na zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zpracováním 
svých osobních údajů uvedených v této žádosti Plzeňským krajem pro účely dotačního programu.

5
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Podrobný popis projektu s využitím  
požadovaných finančních prostředků

Cíl projektu:

V loňském roce loutkové divadlo DDM Kamarád přišlo poprvé s projektem Děti, loutky a pohádky. 
Tento projekt se dětem, rodičům a pořadatelům velice zalíbil a proto jsme se rozhodli v letošním roce 
v projektu pokračovat. 

Děti, loutky a pohádky patří v českých krajích nerozlučně dohromady. Hlavním tohoto cílem projektu 
je dětským divákům přiblížit různé druhy loutek a pohádky s nimi hrané a to především mimo kraj-
skou metropoli. 

Ukázat dětem jak v klasické české pohádce vítězí rozum, vtip, chytrost, píle, statečnost, cílevědomost 
a přátelství nad zlobou, nepřátelstvím, hloupostí a nadutostí. V pohádkách nenajdou tedy děti žádné 
násilí, kterému jsou denně vystaveny na televizní obrazovce.

Děti si po představení prohlédnou jednotlivé druhy loutek (marionety, maňásky a javajky) a také  
si vyzkoušejí, jak se ovládají. 

Loutkářský soubor v rámci tohoto projektu chce s klasickou pohádkou seznámit především obce  
v Plzeňském a Karlovarském kraji a představit tak svoji hlavní aktivitu. Souborů, které hrají klasickou 
pohádku v regionu není mnoho, proto chceme tuto oblast přiblížit co nejširšímu spektru diváků  
v různých místech kraje. Hlavně se chceme zaměřit na sídla, kde děti, mládež a dospělí lidé nemají 
možnost využívat širšího spektra kulturního vyžití, tak jako třeba obyvatelé krajské metropole.

z pohádky Adámek mezi broučky publikum ve Šlapanicích

děti si zkoušejí vodění loutek - Mariánská Týnice děti si zkoušejí vodění loutek - Výškov
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Časové rozložení projektu:

Časové  rozložení projektu je naplánováno na celý kalendářní rok 2009. Třemošenské loutkové di-
vadlo DDM Kamarád, které je druhým nejstarším amatérským loutkářským souborem v západních 
Čechách, zahájilo letošní projekt prvním představením již v lednu 2009. Projekt bude pokračovat 
až do prosince tohoto roku. Soubor sehraje během něho přes 20 pohádkových představení, z toho 
10 na domovské scéně v DDM Kamarád Třemošná a další jsou představení zájezdová po obcích  
a městech Plzeňského kraje, ale i na dalších místech České republiky. 

Již uskutečněné představení v roce 2009:

Leden -  Zlatovláska - Třemošná
  Klasická česká pohádka. Hodný kuchař Jiřík má svému krutému králi připravit k jídlu 
  zvláštní rybu, ale nesmí ani kousek ochutnat. Jiřík ale ochutná a král to zjistí a chce jej 
  nechat popravit. zachrání ho pouze, když přivede králi zlatovlasou pannu. Jiřík se  
  vydává na dalekou cestu. Zachrání mravence, krkavce, rybu a ti mu všichni pomáhají 
  při plnění úkolů, které dostal od otce Zlatovlásky. Zachrání živou vodou, kterou mu 
  přinesla krkavčátka, i mušku. Ta mu prozradí ukrytou Zlatovlásku mezi jejími sestrami 
  a tak se vydávají ke svému králi. Ten ale Jiříkovi připravil popravu. Zlatovláska ho ale 
  pokropí živou vodou a Jiřík ožije. Když to vidí král, nechá se také stít, ale živá vodu už 
  není. Zůstane mrtvý a Jiřík se Zlatovláskou odcházejí vstříc společnému žití.

Neúplný soubor - věkové rozpětí členů souboru je od 10 do 50 let
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Dohodnutá další představení na rok 2009:

Únor -   Krakonoš - Třemošná
  Výpravná pohádka o vládci Krkonoš - Krakonošovi, který vždy pomáhá poctivým  
  a dobrým lidem. V pohádce navštívíme s Kordulou a sklínkařem Matějem, jeho  
  nepoctivými kamarády - Pobertou, Tlučhubou a Darmojedem - Krkonoše, ale i tajnou 
  jeskyni se skřítky. Ti vždy dávají člověku po právu to, co si zaslouží. Nakonec zasáhne 
  Krakonoš, který nepoctivé Matějovi kamarády potrestá.
  
  Čert a Káča - DDM Stod
  Klasická pohádka o Káče, která kvůli probuzení lásky k muzikantovi Jankovi  
  je schopna vzít si za muže i čerta.

Březen -  Krakonoš - DDM Radovánek Kaznějov
  
  Adámek mezi broučky - Třemošná
  Pohádka o malém neposlušném chlapci Adámkovi, kterého začaruje, při jeho službě  
  u čaroděje,  duch do velikosti broučka. Adámek musí, aby se opět změnil ve velkého 
  chlapce, vykonat nějaký dobrý skutek. Ten na sebe nenechá dlouho čekat, protože 
  sluníčko sedmitečné Bábulinku chytil zlý pavouk. Adámek Bábulinku vysvobodí  
  a vyžene pavouka z louky. Tím odčinil své špatné skutky. Jak ale nakonec všichni  
  zjistíme, vše se mu zdálo, když usnul při divadelním představení. Ale i přesto, že to byl 
  jen sen se Adámek změní a už nebude zlobit a trápit broučky.

  Adámek mezi broučky - MěKS Holýšov

Duben -  O statečné princezně Máně - Třemošná
  Pohádka naruby o tom, jak nespravedlivě do pekla odneseného Tondu Bártů jde  
  vysvobodit rázná princezna Máňa. Ta ho nakonec s pomocí kouzelného dědečka  
  Habaděje a jeho sestry ježibaby Kanimůry po splnění tří úkolů z pekelných spárů  
  vysvobodí.

Květen -  Aladinova kouzelná lampa - Třemošná  
  Pohádkový příběh nás všechny zavede do Orientu - do města Samarkand, 
  kde bydlí v nuzné chalupě Aladin se svojí starou maminkou.  Aladin velice 
  rád čte pohádky, takže nestíhá dělat nic jiného. Jednou, když jde s oslem 
  Džafárem na bazar, se setká s princeznou Fátimou, která od něj  oslíka 
  získá. Peníze nemá a osla také ne. Situace využije zlý čaroděj, který  
  Aladinovi  namluví, že mu zaplatí, když vleze do pohádkové jeskyně a přinese 
  mu starou lampu. Důvěřivý Aladin pro lampu vleze, ale v jeskyni si uvědomí, 
  že je to léčka a tak zjistí, že lampa je kouzelná. Vyvolá z lampy Džina, který 
  Aladinovi splní 3 přání. Vydává se do paláce, aby  získal princeznu fatimu.  
  V patách je mu čaroděj. A tak spolu v paláci soupeří kouzly o princezninu 
  přízeň. Samozřejmě, že vše dobře dopadne a zlo je potrestáno a dobro 
  odměněno. 

  Zlatovláska - DDM Radovánek Kaznějov

  Adámek mezi broučky - Mariánská Týnice
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  Kouzelná galoše - Třemošná
  Bajka o zvířátkách. Dva malé zajíčky přechytračí ježčí rodinka. Zajíčci si myslí, potom 
  co snědli darovaný kousek galoše, že jsou nejsilnější v lese a jdou vyhnat lišku z jejich 
  bývalého domečku. Cestou zaženou i sovu, vlka a nakonec i bez kouzelné galoše  
  vyženou i lišku z domu.

  Adámek mezi broučky - DDM Stod

Červenec - Kouzelná galoše - LT Obořice

Srpen -  Adámek mezi broučky - Koloveč
  
  Adámek mezi Broučky - Šlapanice

Říjen -   O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku - Třemošná - 3x pro MŠ a ZŠ
  Princ Vladan a jeho 3 sestry Karolína, Evelína a Pavlína jsou už dost velcí, 
  aby mohli pomoci svým královským rodičům 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 prvním, kdo si o ně řekne 
  - přichází Měsíčník, Slunečník a Větrník a odvádějí si jeho sestry. Pan král ho
  druhý den hned posílá sestry hledat. Vladan musí projít mnohými útrapami,
  až dojde k zakleté ledové princezně Mileně. Musí s ní bojovat, aby ji vy-
  svobodil. Nesplní však slib, který jí dá a vysvobodí z 13. komnaty krále 
  Ohně. Ten Milenu unese k sobě do zámku. Vladan s pomocí svých švagrů 
  jde k zlé ježibabě do služby, protože od ní potřebuje létajícího koně, který 
  bude rychlejší než kůň krále Ohně. Úkoly splní a švagři navíc ježibabu zničí. 
  Na koni letí do zámku krále Ohně, kde vysvobozuje princeznu Milenu. Ohni-
  vý 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.

  Popelka - MěKS Holýšov
  Klasický pohádkový příběh.

Listopad - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku - DDM Radovánek Kaznějov

  Popelka - Třemošná

Prosinec - Popelka - hotel Continetal Plzeň

  Není nad Ferdu - Třemošná  
  Bajka o zvířátkách. Na dvorku žijí spolu dobrák pejsek Ferda, neposedné a zlobivé  
  prasátko s maminkou, nadutý a nafoukaný kohout se slepičkami. Jednoho dne  
  všichni odejdou a prasátko hlídá Ferda. Prasátko je zlobivé a pejska nenechá  
  na pokoji. Přichází liška a chce si odnést prasátko. Ferda se ho snaží zachránit, 
   ale čuník ho zavře do chlívku a liška prasátko odnese. Přibíhají ostatní zvířátka  
  a chtějí prasátko vysvobodit. Kohout však odmítá Ferdu a nechává ho na dvorku. 
  Liška však chytí i kohouta. Ale Ferda oba zachrání.
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  Červený kvíteček - hrad Loket 2x
  Pohádka o kupci, který na své obchodní cestě zabloudí a dostane se  
  do hlubokého lesa, kde uprostřed stojí krásný keř s květy. Kupec přes  
  varování zvláštních hlasů nedbá a utrhne jeden květ. Objeví se netvor,  
  který chce aby mu kupec přivedl jednu ze svých dcer. Uvolí se nejmilejší 
  dcera Maruška s odejde za netvorem, kterého svojí láskou vysvobodí  
  ze zakletí.

  Popelka - hrad Loket - 2x

Spolupráce s dalšími subjekty:

Při zájezdových představeních spolupracujeme s dalšími subjekty – od domů dětí a mládeže, škol-
ských zařízení, městkých nebo obecních úřadů, kulturních středisek až po různé neziskové organiza-
ce.

Využití požadovaných finančních prostředků:

Požadované prostředky budou samozřejmě využity pro zkvalitnění činnosti loutkového divadla a 
možnosti pořádat další zájezdová představení po západních Čechách. 

Částka použitá na jízdné má dané využití. Náklady na propagaci jsou dávány na výrobu plakátů a 
pozvánek na jednotlivá představení. 

Částka na materiál a vybavení bude využita na úpravu kompaktibility zájezdové konstrukce se svě-
tělným a zvukovým parkem a dokoupení výkrytů na boky pro zájezdovou konstrukci. Další část bude 
použita na mzdy a na úhradu autorských poplatků.

děti si zkoušejí vodění loutek - Třemošná při představení v zákulisí - Třemošná
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Sebehodnocení žadatele
Za 88 let činnosti souboru máme velké zkušenosti s pořádáním loutkových představení, kterých jsme 
od roku 1947, kdy se vedou písemné záznamy o představeních sehrály přes 850 představení po celé 
České republice. 

V rámci loňského projektu, jsme sehráli celkem 31 představeních na různých místech plzeňského,  
ústeckého, karlovarského a jihomoravského kraje, pro 3100 diváků – od dětí po dospělé, s kla-
sickou českou pohádkou. To znamená, že každé představení navštívili v průměru 100 diváků, což  
z našeho pohledu je velký úspěch. Pohádková představení byla vybírána tak, aby se děti seznámily  
s různými druhy loutek - marionetami, javajkami a jednoručními maňásky. 

Děti se ale také seznámily s klasickými texty pohádek, v nichž nenajdou žádné násilí, kterému jsou  
denně vystaveny  na televizní obrazovce, ale uvidí především důvtip, chytrost, statečnost a spoustu 
legrace, neboť hlavně tak vítězí v českých pohádkách dobro nad zlem. Loutky si zájemci po předsta-
vení prohlédli a mohli si s nimi vyzkoušet i různé pohybové situace přímo na scéně nebo i jen tak  
za scénou s pomocí našich loutkoherců. 

ukázky loutek po představení - Šlapanice děti si zkoušejí vodění loutek - Třemošná

Mikulášská nadílka před představením na hradě Loket
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Přehledný výčet představení Loutkového divadla DDM Kamarád Třemošná v roce 2008

Datum Titul Místo konání představení
1. 5. 2008 Ostrov splněných přání DDM Kamarád Třemošná

19. 1. 2008
O pyšné base 
Kašpárek vaří živou vodu

DDM Kamarád Třemošná

16. 2. 2008
Vodníkova Hanička
Červený kvíteček

DDM Kamarád Třemošná

1. 3. 2008 Jak Honza vyzrál na princeznu DDM Kamarád Třemošná

15. 3. 2008
Honza u krále
Kašpárek v pekle

DDM Kamarád Třemošná

29. 3. 2008 Pták Ohnivák a liška Ryška DDM Kamarád Třemošná
30. 3. 2008 Ostrov splněných přání Plasy – kino Střela

12. 4. 2008
Není nad Ferdu 
Zvířátka a loupežníci

DDM Kamarád Třemošná

17. 5. 2008 Pták Ohnivák a liška Ryška Muzeum Mariánská Týnice
1. 6. 2008 Chytrá princezna - Den dětí DDM Kamarád Třemošná

16. 8. 2008 Čert a Káča Koloveč - amfiteátr

17. 8. 2008
Čert a Káča
Kašpárek vaří živou vodu

Šlapanice – městský park

14. 9. 2008 Čert a Káča Trmice - zámek
11. 10. 2008 O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku DDM Kamarád Třemošná
26. 10. 2008 O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku Holýšov - kino

1. 11. 2008 Adámek mezi broučky DDM Kamarád Třemošná
3. 11. 2008 Adámek mezi broučky DDM Kamarád Třemošná - pro MŠ
3. 11. 2008 Adámek mezi broučky DDM Kamarád Třemošná - pro ZŠ

28. 11. 2008 Adámek mezi broučky
hotel Continental Plzeň
- pro Městskou policii Plzeň

29. 11. 2008 Adámek mezi broučky DDM Radovánek Kaznějov
6. 12. 2008 Chytrá princezna DDM Kamarád Třemošná
7. 12. 2008 Adámek mezi broučky Výškov - kulturní dům

13. 12. 2008
Adámek mezi broučky
Pohádka o Slunci

hrad Loket

14. 12. 2008
Adámek mezi broučky
Pohádka o Slunci

hrad Loket

při představení - Koloveč děti si zkoušejí vodění loutek - Trmice
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Název projektu

ANO NE

tel/fax

e-mail

web

bydliště

tel/fax

tel/fax

e-mail

Název a adresa peněžního ústavu
KB Třemošná

Kontaktní osoba pro vyřízení této 
žádosti Bc. Ilona Křížková

1.máje 547, Třemošná, 330 11

reditelka@ddmkamarad.cz

Číslo bankovního účtu žadatele
35-6820300217/0100

Kontaktní adresa (pokud se liší od 
sídla)

Statutární zástupce
Bc. Ilona Křížková

1. máje 547, Třemošná, 330 11

377 953 651

Jsme neziskovou organizací Plátce DPH a uplatňuje odpočet 

Sídlo (včetně PSČ)

Tyršova 916, Třemošná, 330 11

377 953 651

reditelka@ddmkamarad.cz

www.ddmkamarad.cz

Název organizace
Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná

IČ 60610654 Právní forma příspěvková organ.

I A - Základní informace o žadateli - právnická osoba

MLÁDEŽE A SPORTU PRO ROK 2009

GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků Uzávěrka 2. 3. 2009

Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce 2009

" Klub"

Stránka 1 z 4
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ANO NE

tel/fax

e-mail

web

tel/fax

e-mail

Věkové skupiny
pro všechny zájemce

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu je opět zajistit dosavadní činnost Klubu a popřípadě jeho dalšího 
rozšíření. V současné době je Klub otevřen pro zájemce formou herny a internetové kavárny v odpoledních a večerních 
hodinách. K dispozici je vybavení herny - kulečník, šipky, stolní fotbal, šachy, stolní  a společenské hry. Plánujeme 
zútulnění těchto prostor zakoupením sedací soupravy, stolků, dále vymalováním a vybavení nové šatny k odkládání oděvů 
a obuvy. Dále v internetové kavárně zabezpečit plynulý provoz - poplatky za internet, inovace počítačů apod. V neposlední 
řadě je nutné zabezpečení dozor na pracovišti, který je zajištěno recepční.Ta mimo jiné zajišťuje docházku, výběr poplatků 
a prodává nealkoholické nápoje a občerstvení.Cílem celého projektu je nabízet všem zájemcům smysluplné využití volného 
času. Zapojit do činnosti problémovou mládež a národnostní menšiny. Naším záměrem je zapojení této mládeže do života 
Klubu - do dalšího budování, vytváření interiéru, malování, stěhování apod. Během roku také uspořádat různé turnaje v 
kulečníku, v šipkách a dalších společenských hrách dle zájmu. 

Místo konání
odloučené pracoviště Sport Centrum Chanos DDM Kamarád Třemošná

Působnost (město, region, ČR, 
zahraniční) město Třemošná a okolní spádová oblast

Předpokládaný počet osob
neomezeně dle zájmu a kapacity Klubu

Název a adresa peněžního ústavu

II - Základní informace o projektu
Časová realizace projektu 
(jednorázová, opakující se, 
celoroční apod.) celoroční

Termín realizace: zahájení a 
ukončení září - červen 2008/2009

Kontaktní osoba pro vyřízení této 
žádosti (pokud se liší od žadatele)

Číslo bankovního účtu žadatele

Adresa

I B - Základní informace o žadateli - fyzická osoba

Jméno

IČ/RČ Plátce DPH a uplatňuje odpočet 

Stránka 2 z 4
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Celkem 137 500,- Kč

ROZDÍL MEZI NÁKLADY A PŘÍJMY 40 000,- Kč

VÝŠE POŽADOVANÉ PODPORY    40 000,-  Kč, tj.   30 % z celkových nákladů na projekt

Další veřejné zdroje (ministerstva, 
ostatní kraje, obce a jiné) 87 500,- Kč KÚ PK a město Třemošná - mzdový rozpočet

Jiné zdroje

Účastnické poplatky 10 000,- Kč vstupné do Klubu

Sponzorské dary 

PŘÍJMY (předpoklad) Částka Zdroj příjmu

Vlastní vklad žadatele

Celkem 137 500,- Kč 40 000,- Kč

Mzdy včetně odvodů 80 000,- Kč 25 000,- Kč

Jiné:

Propagace 5 000,- Kč

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)

Materiál 10 000,- Kč 5 000,- Kč

Vybavení 10 000,- Kč 5 000,- Kč

Služby ostatní - údržba 6 000,- Kč

Doprava

Energie a další provozní náklady 20 000,- Kč

Služby (telekomunikace, poštovné) 6 500,- Kč 5 000,- Kč

Nájemné prostor

Pronájem (techniky, materiálu)

NÁKLADY (předpoklad) Částka
z toho předpokládaná úhrada z 

požadované dotace

Stránka 3 z 4
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Ano/ne
Kontrola 

OŠMS 
KÚPK

qwwww

xxxxxxxxx
x

Pozn.: * U organizací zřizovaných Plzeňským krajem se nevyžadují ověřené doklady.

č. 4) Doklad o statutárním zástupci 

č. 5) U fyzických osob ověřená kopie živnostenského listu

č. 6) Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu 
č. 7) Souhlas zřizovatele s přijetím dotace, který bude obsahovat: IČ obce, bankovní spojení a 
jméno osoby oprávněné k podpisu smlouvy

č. 2)* U právnických osob ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě (výpis z registru 
ekonomických subjektů, výpis z rejstříku OPS apod.)  

č. 3) Kopie základního organizačního dokumentu (např. stanovy) - zřizovací listinu

K žádosti přikládám následující povinné přílohy (označte)

č.1) Podrobný popis projektu - max. 2 strany formátu A4

Odbor kultury PK 10 000,- Kč grantový program PK v oblasti kultury pro rok 2007

Odbor kultury PK 10 000,- Kč grantový program PK v oblasti kultury pro rok 2008

odbor školství KÚ PK 30 000,-Kč na podporu volnočasových aktivit pro rok 2007

odbor školství KÚ PK 30 000,- Kč na podporu volnočasových aktivit pro rok 2008

Finanční příspěvky z veřejných zdrojů obdržené v předcházejících dvou letech: 

Poskytovatel Částka Na projekt 

IV -  Doplňující informace

Ostatní žádosti o finanční příspěvky od Plzeňského kraje pro rok 2009:

Název programu
Oblast podpory (popř. Odbor KÚPK, u 
kterého bude projekt podán) Požadovaná částka

grantový program v oblasti kultury odbor kultury PK 45 000,- Kč

Stránka 4 z 4

Podrobný popis projektu 
 

Cílem projektu je zabezpečit dosavadní činnost Klubu, popřípadě jeho rozšíření 
a zkvalitnění. Nabídnout tak smysluplné využití volného času a tím napomáhat 
k prevenci sociálně patologických jevů. Zapojit do činnost Klubu především 
problémovou mládež a národnostní menšiny. Stáhnou je z ulice a odlákat od nástrah 
drog, cigaret a alkoholu. Klub nabízí  prostředí  herny a vybavené  internetové  kavárny.  
 
Činnost herny 

Herna je vybavena kulečníkem, stolním fotbalem, šipkami, šachy a dalšími 
společenskými hrami. Zájemci jsem chodí pravidelně v odpoledních, ale především ve 
večerních hodinách hrát nejčastěji kulečník a stolní fotbal. Nejvíce návštěvníků 
zaznamenává Klub v období zimy a v období prázdnin – jarních, podzimních či 
pololetních. V loňském roce jsme začali společně s účastníky upravovat interiér. 
Snažíme se je tak zapojit do činnosti Klubu. Chtěli bychom, aby se v prostředí, které si 
sami vybudují cítili dobře a spokojeně.  
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Činnost internetové kavárny 
 
 Internetová kavárna je vybavena pěti počítači a jedné tiskárny, kde si zájemci 
mohou najít různé informace, potřebnou látku k učivu, různé nabídky a nebo i zábavu. 
Mohou si tu také vytisknout různé potřebné podklady, které si mohou odnést. Zájemci 
kavárnu využívají každý den  od začátku otevírací doby. Během celého odpoledně se 
postupně vystřídají až do pozdních zavíracích hodin. Do internetové kavárny chodí děti 
většinou školního věku , a to pro zábavu.    
 

                                                                   
 
Další aktivity Klubu 
 
Klub v rámci  pořádání  dalších  akcí, především  k  významným  svátkům  jako jsou 
Vánoce a Velikonoce připravuje pro děti různé soutěže a turnaje. A to např. Vánoční 
turnaj v kulečníku nebo velikonoční turnaj v šipkách o ceny a diplomy apod. 
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14.2. Napsali o nás
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14.3. FOTO PŘÍLOHY

Přehledný výčet představení Loutkového divadla DDM Kamarád Třemošná 
v sezóně 2008 - 2009

Datum Titul Místo konání představení

14. 9. 2008 Čert a Káča Trmice - zámek

11. 10. 2008 O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku DDM Kamarád Třemošná

26. 10. 2008 O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku Holýšov - kino

1. 11. 2008 Adámek mezi broučky DDM Kamarád Třemošná

3. 11. 2008 Adámek mezi broučky DDM Kamarád Třemošná - pro MŠ

3. 11. 2008 Adámek mezi broučky DDM Kamarád Třemošná - pro ZŠ

28. 11. 2008 Adámek mezi broučky
hotel Continental Plzeň
- pro Městskou policii Plzeň

29. 11. 2008 Adámek mezi broučky DDM Radovánek Kaznějov

6. 12. 2008 Chytrá princezna DDM Kamarád Třemošná

7. 12. 2008 Adámek mezi broučky Výškov - kulturní dům

13. 12. 2008
Adámek mezi broučky
Pohádka o Slunci

hrad Loket

14. 12. 2008
Adámek mezi broučky
Pohádka o Slunci

hrad Loket

24. 1. 2009 Zlatovláska DDM Kamarád Třemošná

14. 2. 2009 Krakonoš DDM Kamarád Třemošná

15. 2. 2009 Čert a Káča DDM Stod

7. 3. 2009 Krakonoš DDM Radovánek Kaznějov

21. 3. 2009 Adámek mezi broučky DDM Kamarád Třemošná

22. 3. 2009 Adámek mezi broučky Holýšov - kino

11. 4. 2009 O Statečné princezně Máně DDM Kamarád Třemošná

1. 5. 2009 Aladinova kouzlená lampa DDM Kamarád Třemošná

16. 5. 2009 Čert a Káča Moravská Třebová - zámek

24. 5. 2009 Vodníkova Hanička DDM Benátky nad Jizerou

30. 5. 2009 Čert a Káča Teplice

30. 5. 2009 Červená Karkulka MC Jablíčko, Plzeň

31. 5. 2009 Jak Honza vyzrál na princeznu DDM Kamarád Třemošná

31. 5. 2009 Adámek mezi broučky DDM Stod

16. 8. 2009
Adámek mezi broučky
Jak Honza vyzrál na princeznu

Šlapanice - Městské slavnosti

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku Soubor v prosinci 2008 před představením.
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Mikulášská nadílka ve Výškově Vánoční trhy na hradě Loket

Ukázky loutek po představení Adámek mezi broučky Čert a Káča na maškarním bále - DDM Stod

Ukázky loutek po představení Chytrá princezna Příprava na představení na zámku v Moravské Třebové

Publikum v Benátkách nad Jizerou Publikum na Městských slavnostech ve Šlapanicích
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Premiéra pohádky Adámek mezi broučky

Pohádka o malém neposlušném chlapci Adámkovi, 
kterého začaruje, při jeho službě u čaroděje,  duch do 
velikosti broučka. Adámek musí, aby se opět změnil ve 
velkého chlapce, vykonat nějaký dobrý skutek. Ten na 
sebe nenechá dlouho čekat, protože sluníčko sedmitečné 
Bábulinku chytil zlý pavouk. Adámek Bábulinku vysvo-
bodí a vyžene pavouka z louky. Tím odčinil své špatné 
skutky. Jak ale nakonec všichni zjistíme, vše se mu zdálo, 
když usnul při divadelním představení. Ale i přesto, že to 
byl jen sen se Adámek změní a už nebude zlobit a trápit 
broučky.
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Halloween

Jestliže jste neměli poslední pátek v říjnu co dělat, mohla vás zlákat nabídka DDM Kamarád z Třemoš-
né, jež byl pořadatelem dalšího ročníku akce nazvané prostě a jen Halloween.

Se soumrakem se před budovou Chanosu začaly objevovat roztodivné masky a převleky, patřící dě-
tem z Třemošné a blízkého okolí, které sem přišly oslavit světlem svých lampiónů obdobu českých „Du-
šiček“. Mohli jste zde spatřit nejen víly, lesní žínky, bludičky, hejkaly, ale také smrtky, smrťáky, kostliv-
ce a na to vše pak dohlíželo nepřeberné množství kouzelníků, čarodějů spolu s čarodějnicemi, ježibab  
a mnoho dalších pohádkových postaviček.

Tento rozmanitý průvod se po setmění vy-
dal po cestě značené světýlky blikajících sví-
ček a lampiónů do hlubokého lesa, aby se 
zhruba v polovině trasy zastavil a všechna 
strašidýlka si společně vyzkoušela jaké to 
je proplétat se labyrintem světel do svých 
chýší, jeskyněk a jiných rozmanitých příbyt-
ků. Všichni nástrahy tmy zvládli velmi dob-
ře a jako odměna je čekal velký oheň, kde si 
každé strašidýlko mohlo opéct vuřt (buřtík) 
a celý večer zakončil – jak se na správnou 
oslavu sluší a patří – velký ohňostroj, po kte-
rém se všechny strašidelné bytosti odebraly 
do svých pelíšků a pelechů.
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Oslava 30 let DDM Kamarád v Třemošné

V říjnu letošního roku jsme oslavili 30 let DDM Kamarád Třemošná. Bohatý program navštívilo mnoho dětí i dospělých,  
ale i pamětníků z řad bývalých pracovníků.
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České Vánoce s Ježíškem

DDM Kamarád se připojil k pokusu o světový rekord ve 
vypouštění balónků. Na hřišti TJ Tatran Třemošná se sešlo přes 
sto dětí, které na povel moderátora radia Frekvence 1 vypustilo 
do vzduchu nafouknuté balónky s přáním Ježíškovi.

V rámci Českých Vánoc s Ježíškem proběhla výtvarná soutěž pro 
děti, které jsme se zúčastnili a výtvarné práce ocenili.
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Hrajeme na přání

Velmi oblíbený pořad, který je určen především starší generaci, pořádá naše zařízení ve spolupráci s městem Třemošná 
již přes 20 let. Každé první úterý v měsíci se koná v nově zrekonstruovaném přísálí KD Záluží. Hudbu zajišťují pan Václav  
Žákovec, Jan Bíba a Jan Kratochvíl a pan Jaroslav Matějka se synem.
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Klub - spontánní činnsot
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Lyžařský kurz

…dobře to začalo…velmi dobře to probíhalo…a výborně to skončilo!

Ptáte se co? Vy jste tam nebyli? Na LYŽOVAČCE S KAMARÁDEM? Velká škoda. Tedy určitě čtěte dál. Čtěte ale klidně dál i vy, 
co jste byli. A připomeňte si pět neděl naplněných sněhem a prkýnky připevněnými na nohách.

V druhé polovině ledna jsme poprvé vyrazili po ose Horní Bříza – Třemošná – Plzeň na Šumavu, kde jsme na železnorudských 
Samotách začali s výukou. Po pět víkendových dní se všichni učili či zdokonalovali v jízdě na lyžích i snowboardech. Dětí se 
přihlásil plný autobus, v posledních dnech jsme byli bohužel nuceni odmítat další a další žádosti o účast na “Lyžovačce”. Pros-
tě nebylo jak tam další zájemce dostat. Malinko sice tyto naše výlety ovlivnila chřipková onemocnění, ale děti se opět po “vy-
marodění” vracely, aby mohly stále lépe a lépe sjíždět šumavský svah a učit se dokonaleji ovládat svá sjezdařská náčiní. Jistě 
velkým úspěchem je fakt, že všichni začátečníci - jak na lyžích, tak i na snowboardech - poslední den bez problémů sjeli bez-
pečně celou sjezdovku. Udělali tím radost nejen sobě a svým rodičům, ale také bezesporu i trpělivým instruktorům. Všichni, 
kteří úspěšně zvládli “Kamarádovu lyžařskou školičku” byli na závěr nejen sladce odměněni, ale odnesli si taktéž i památku 
na čas strávený na “sněhových prkýnkách” v podobě diplomů.

Doufáme, že se za rok opět sejdeme a budeme moci dále zdokonalovat obloučky všeho druhu. Skol!!!!
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Kulturní dům v Záluží praskal v základech

Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná ve spolupráci s městem Třemošná jako každý rok uspořádal dětský maškarní karne-
val pro děti.

Účast byla překvapivá. KD v Záluží praskal doslova v základech. Pořadatelé museli otevřít přísálí  místního kulturního domu. 
Přišlo přes 250 rodičů se svými ratolestmi.

Pro děti byl připraven pestrý program. A to především kopa soutěží, samozřejmě o sladké ceny, taneční vystoupení a dokon-
ce soutěž pro dospělé. Ty si zasoutěžili ve skákáni na fitballech o troje kolečkové brusle.  

Velký úspěch mělo předtančení skupiny ŠKRTT DDM Kamarád těch nejmenších s názvem Berušky a tradičně pak  i vystou-
pení skupiny UNLIMITED DDM Kamarád pracoviště Horní Bříza. Vyvrcholením celého odpoledne bylo vyhodnocení 20 nej-
lepších masek a udělení tří zvláštních cen o sladké dorty. Ten si odnesl nejmladší účastník v masce, nestrašidelnější maska a 
nejpracnější. Celým odpolednem provázela Iva Kokešová. Karneval by se neobešel tradičně bez sponzorů, kteří se postarali 
o krásné ceny. Všem patří velké poděkování.
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Maškarní karneval v Horní Bříze

První únorová neděle ožila v místním Klubu Horní Bříza maskami. DDM Kamarád Třemošná ve spolupráci s DDM Radován-
kem Kaznějov uspořádal tradiční dětský maškarní karneval. Účast byla veliká .I přes hrozící chřipkovou epidemii přišlo kolem 
200 účastníků. Kromě soutěží pro děti byly letos jako perlička připravené soutěže i pro jejich rodiče. Obě kategorie se pusti-
ly do klání plnou vervou. 

Děti soutěžily o sladké pamlsky a rodiče bojovali o kolečkové brusle. Program byl bohatý, všichni pak mohly shlédnout taneč-
ní vystoupení skupiny UNLIMITED DDM Kamarád pracoviště Horní Bříza, které mělo veliký úspěch. Dále měli účastníci mož-
nost zakoupení tomboly a vyvrcholením pak bylo vyhodnocení 10 ti nejlepších masek, které vybrala odborná porota slože-
na z řad přítomných rodičů. 

Celým odpolednem provázela Iva Kokešová a Michal Křížek s hudebním doprovodem bratrů Beranových. Karneval by se ne-
obešel tradičně bez sponzorů, kteří se postarali o krásné ceny. Všem patří velké poděkování.
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Dívka roku 2009 v Plzni – ob-
lastní kolo pro západní Če-
chy proběhlo v neděli 26.4. 
2009 v překrásných prosto-
rách Parkhotelu v Plzni. Cel-
kem 12 finalistek ze základ-
ních kol (Žatce, Nýrska, Kyn-
šperka nad Ohří a z Plzeňska) 
se utkalo o titul Dívka roku 
2009. Atmosféra byla fan-
tastická – více než 400 divá-
ků přišlo povzbudit soutěží-
cí ze západočeského regionu. 
Již po čtrnácté soutěž pořádal 
Dům dětí a mládeže Kamarád 
Třemošná.

Akce se konala za účasti sponzorů, hostů, odborné poroty a tradičně s moderátorem Janem Čenským. Mezi porotce zased-
li mimo jiné např. plastický chirurg, poslanec ČS, vrchní komisař Policie ČR, Radní města Plzně, vedoucí odboru školství KÚ 
PK a nebo také zpěvák Marek Černoch nebo Tereza Zimová. Samozřejmě nechyběla patronka soutěže Lilian Sarah Fischero-
vá. Dále v porotě zasedli také mediální partneři, zástupci sponzorů, hostitelů a vyhlašovatelů. Jelikož celá akce probíhala na 
téma „Prosluněná riviéra“, hlavním hostem se stal Davide Mattioli, s kterým jsme se celé odpoledne slunili na pláži v italském 
rytmu jeho písní. Dále vystoupili např. Bára Zemanová nebo Marek Černoch. Tradičně celou akci živě doprovázelo TREMOLO.
Jelikož celá akce byla opět charitativní, výtěžek 18 260,- Kč předala na pódium ředitelka soutěže Ilona Křížková Domovu pro 
osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou. Hřebem celého odpoledne bylo právě jejich taneční country vystou-
pení, které diváci doprovázeli bouřlivým potleskem.

Vítězkou regionálního kola se stala Natálie Fenclová z Horní Břízy, která si odnesla zároveň titul miss sympatie, druhé místo 
obsadila Barbora Kavanová z Kynšperka nad Ohří a třetí příčku Hana Dáňová ze Zruče - Sence. Titul miss foto si odnesla Olga 
Hlebová z Kynšperka nad Ohří.

Dívka roku 2009 - oblastní kolo pro západní Čechy
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nost samostatného vyjadřování, čistotu jazyka apod.)

2. TEST ZNALOSTÍ: otázky mají kvízovou formu z těchto okruhů:
- zdraví a zdravá výživa
- kultura
- chování ve společnosti
- odívání, móda
- kosmetika a účesová forma
- praní a ošetřování textilu
- jazykové znalosti
- informatika

3. ZRUČNOST, DOVEDNOST: praktické předvedení na dané téma

4. AEROBIC: max. 3 minuty cvičení za doprovodu cvičitelky aerobicu (porota 
hodnotí pohybové schopnosti dívek, správné držení těla, způsob chůze a este-
tický vzhled postavy s přihlédnutím k věkové kategorii)

5. VOLNÉ VYSTOUPENÍ: max. 3 minuty (tanec, hra na hudební nástroj, zpěv, dramatické vystoupení apod.) - porota hodno-
tí vhodnost předvedeného vystoupení vzhledem k věku dívek a úroveň celého vystoupení s přihlédnutím k jeho celkové ná-
ročnosti.

6. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: přehlídka oděvu na dané téma (kromě plavek), dívky mohou předvádět své vlastní módní kreace 
nebo modely sponzorů, prodejních či výrobních firem. Soutěžící dodá před zahájením popis modelu (z jakého materiálu je 
ušit, pro jakou příležitost se hodí, původ modelu - vlastní či jméno autora, výrobní firmy apod.)

SOUTĚŽNÍ DISCIPLINY:

1. ROZHOVOR S MODERÁTOREM: krátký rozhovor s moderátorem
( porota hodnotí schopnosti dívek vést konverzaci, reagovat na otázky, schop-
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Další úspěchy - postup do národního kola

Dívka roku 2009 - národní kolo v Jičíně - 20. června 2009

3. místo Natálie Fenclové z Horní Břízy - vítězky základního a oblastního kola 
 v Plzni
Další umístění: 
- Dívka publika
- Dívka Talent
- Dívka Jičínského deníku

V rámci soutěže národního kola v Jičíně se uskutečnil také křest kalendáře, které-
ho se ujala Česká Miss 2009 Iveta Lutovská. Nafotily ho loňské finalistky pro dal-
ší charitativní činnost, na výstavbu dětského hřiště SOS vesničky v Doubí v Karlo-
vých Varech. Nejvíce peněz bylo vydraženo za fotku loňské vítězky Blanky Skálo-
vé, která byla zároveň vítězkou loňského oblastního kola v Plzni.
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2. ročník školní bowlingové ligy

2. ročníku bowlingového turnaje základních škol se zúčastnilo celkem 8 družstev z 5 základních škol okresu Plzeň-sever. Tur-
naj byl rozdělen na dětskou  a juniorskou kategorii. Družstvo, které během dvou hracích kol nasbíralo nejvyšší počet bodů, 
se stalo vítězem turnaje a obdrželo putovní pohár, který mu zůstane do konání dalšího ročníku turnaje.
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Třemošná - děti Trnová - děti

Všeruby - děti Všeruby - junioři

Třemošná - junioři Zruč - junioři

Horní Bříza „B” - junioři Horní Bříza „A” - junioři
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Vyhlášení výsledků, předání cen, medailí, diplomů a putovního poháru.
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Víkendový pobyt maminek s dětmi v Železné Rudě

V květnu jsme uspořádali již druhý třídenní ozdravný pobyt pro 
matky s dětmi v Železné Rudě. Tentokrát s námi jelo 11 mami-
nek a 16 dětí. Hotel Dix ve které jsme bydlely je na krásném mís-
tě v lese daleko od silnice, k dispozici je pískoviště a prolézačky.
Počasí nám opravdu přálo a tak jsme uspořádaly několik výletů. 
První den jsme si vyšly k vodní nádrži u Belvedéru, druhý den na 
Černé jezero. Každá vycházka končila sladkou tečkou v cukrárně 
Šarlota.

Večer si mamči za doprovodu kytary opékaly buřty a povídaly 
o všem možném.Určitě to bylo pro všechny příjemné zpestření 
každodenních starostí.
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Bambiriáda

Letošní Bambiriáda se konala ve Chvojkových lomech v Plzni. DDM Kamarád ve svém domovském stánku připravil pro děti  
2 soutěže. V první měly dokázat děti své znalosti ze zeměpisu, ve druhé pak svoji pozornost, postřeh a paměť. Během tří dnů 
se na stanovištích vystřídalo přes 6 000 účastníků. Pro všechny byly připraveny prezentační materiály, ve kterých se děti i 
dospělí dozvěděli mnoho o činnosti našeho zařízení. V bohatém doprovodném programu vystoupily i naše taneční kroužky.
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Ozdravný pobyt u moře - Chorvatsko

Letošního pobytu u moře se zúčastnilo celkem 90 zájemců. Vydali 
jsme se pro změnu do Chorvatska. Ve dvou termínech jsme zaví-
tali do malebného městečka IGRANE kousek od Makarské riviéry.
Moře bylo krásné, ubytování i strava výborná, až na pár pro-
pršených dnů a ne příliš ochotnou delegátku Ivanku, bylo nád-
herně. První běh proběhl pod vedením Venduly, která se starala  
o vše potřebné.

Druhý běh proběhl s početnou výpravou pracovníků DDM a s je-
jich rodinami. Podnikli jsme pár výletů, využili nabídku vodních 
sportů a hlavně si užívali moře a sluníčka. Jako bonus jsme měli 
všichni k dispozici naší cvičitelku Ladu, která nám dávala cvičením 
ve volném čase trochu do těla.
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Den dětí s Kamarádem

Oslavy svátků Dne dětí pořádá Dům dětí a mládeže Kamarád vždy 2x. A to i letos – v sobotu v Horní Bříze za restaurací Oáza  
a ve Třemošné v neděli v prostorách bowlingu. Oba dva dny se vydařily, svědčí o tom návštěva dohromady přes 500 účast-
níků. Hlavním hostem oslav byla Bára Zemanová – účastnice Superstar 3, která po svém vystoupení rozdávala také fotky s 
podpisy. 

Během odpoledne děti zhlédly spoustu vystoupení, zasoutěžily si v různých disciplínách a nakonec se vyřádily v pěně, kte-
rou připravili na obou místech místní hasiči. Během oslav rozdávaly dvě pohádkové postavy Mach a Šebestová dětem balón-
ky. Ve Třemošné pak na závěr byl připraven bowlingový turnaj. Děti si odnesly nejen spoustu cen a sladkostí, ale především 
hodně zážitků. Poděkování patří všem spolupořadatelům a sponzorům.

Horní Bříza
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Třemošná
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Letní tábor v Klenovicích

Na stanovém táboře v Klenovicích jsme si letos užili hlavně hodně 
bláta. A to především první týden pobytu. Pak se počasí umoudři-
lo a my si mohli vychutnat i sluníčko.

Program táborové hry: „Skokem celým rokem“ byl opravdu pes-
trý a zajímavý. Děti se seznámily s nejrůznějšími zvyky a obyčeji, 
které k jednotlivým měsícům patří. Od ledna až do prosince jsme 
prožili Vánoce, Mikuláše, Velikonoce, masopust, prázdniny, Hel-
loween apod.

Děti např. bruslily, malovali velikonoční vajíčka, rozdávaly si 
dárky u vánočního stromku, stavěly májku, pekly prase nebo 
podnikly masopustní průvod. Jako bonus v měsíci „červenci  
a srpnu“ jsme společně podnikli výlet do jiného dětského tábora.

Na Bubnu nás vřele přivítal pracovníci z DDM Stod, pohostili  
a připravili pro nás bohatý program. Děti se zde zúčastnily velké-
ho turnaje o medaile, zaskákaly si v nafukovacích hradech a vy-
zkoušely si i „prázdniny“ plavbou parníkem po Hracholuské pře-
hradě.

V letošním roce nám pomáhali členové Military clubu. Tako-
vé vaření v „polňačce“ a dva krásné „džípy“, kterými Martin  
a Rudou naváželi dřevo na táborové ohně byli pro nás i děti vel-
kou atrakcí.

Děti byly úžasné. Program je velice bavil, aktivně se zapojovaly  
a my všichni jsme si to pořádně užili.
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V posledním týdnu prázdnin se stal domovem pro skupinu 
skoro dvaceti dětí DDM Kamarád. Konkrétně se jednalo o děti 
ve věku od 5 do 15 let a svůj pobyt si opravdu užily. Jejich pro-
gram se skládal z keramické tvorby, v rámci které měly příle-
žitost proniknout tohoto odvětví a na konci si odnést domů 
své výrobky.

Zkrátka ale nepřišli ani milovníci sportovních, outdoorových 
či kulturních aktivit. Vedoucí připravili pestrý program, do ně-
hož mimo jiné patřila i sportovní odpoledne např. ve Sport-
centru Chanos. 

Pro většinu účastníků je jistě nezapomenutelný výlet do Plas, 
pěší cesta krásnou přírodou kolem plaské přehrady a hlavně 
vnější prohlídka konventu.

Na závěr příměstského tábora připravily instruktoři soutěžní 
večer s názvem „Frajerka a Fešák roku“, kde děti předváděly 
své schopnosti v různých disciplínách. Příměstský tábor všich-
ni hodnotili jen kladně a příští ročník si určitě nenechají ujít…

      

Příměstský tábor
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Přístavba zázemí pro loutkové divadlo

Za uskutečnění a realizaci celého projektu přístavby pro loutkové divadlo patří poděkování všem zastupitelům města  
Třemošná v čele se starostou panem Jaromírem Zeithamlem.

Loutkové divadlo tak získalo velké skladové prostory a kompletní zázemí pro svoji  bohatou činnost.
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Moderování společenských akcí

Od letošního roku nabízí naše zařízení kompletní zajištění moderátorské činnosti v oblasti společenských akcí (Dny dětí, maš-
karní karnevaly, maturitní plesy), v oblasti hudebních festivalů a soutěží (Rubikon, Dívka roku) a další. 

RockFest Rokycany 2009

Oslavy Dne dětí
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Letní tábor Klenovice

Soutěž Rubikon

Soutěž Dívka roku

Maškarní karnevaly
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Máme další přírustek. Naše účetní Silvie Šnajdrová se synem Erikem 

Interní pracovníci DDM Kamarád Třemošná - září 2009.
Stojící zleva: Silva Šnajdrová, Mgr. Jiří Bulín, Mgr. Filip Linhart, Bc. Ilona Křížková, Michal Křížek, Jiřina 
Huclová. V podřepu zleva: Andrea Kuttová, Mgr. Lucie Karbanová, Jaroslava Bártová.
Na fotografii chybí: Jindřiška Kullová, Iva Dřízhalová a Irena Zemanová.



111

Naši partneři

Mediální partneři

SDH Třemošná, SDH Horní Bříza, Kadeřnický salón Hair UP, choreograf Roman Pavlíček


