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ÚVOD

Vážení přátelé, příznivci,                                                                                                                

DDM Kamarád v souladu se školským 
zákonem vydává Výroční zprávu za školní 
rok 2007/2008. Prostřednictvím této 
Výroční zprávy Vám chceme nabídnout 
spolehlivé informace o činnosti našeho 
zařízení, zmapovat vývoj mimoškolní 
činnosti v našem městě, ale i jeho okolí. Do-
kument je určen nejen všem pracovníkům 
státní správy a samosprávy zejména  
v oblasti školství, ale také by měl posloužit všem  
ostatním, rodičům, odborné i široké 
veřejnosti. Zpráva se obrací na každého, 
kdo má jak profesní, tak občanský zájem 
poznat činnost našeho zařízení, zdokonalit  
se v oblastech zájmového vzdělávání  
a celkově se orientovat v problematice 
mimoškolní činnosti.

Věřím, že i tato Výroční zpráva, Vás dostatečně seznámí s pestrou činností DDM Kama-
rád a stane se tak Vaším užitečným pomocníkem.

Prostřednictvím této zprávy bych chtěla jménem svým, ale především jménem 
DDM Kamarád poděkovat všem interním, ale také všem externím pracovníkům  
za jejich celoroční obětavou práci. Poděkování patří také těm, kteří se aktivně zapojují  
při pořádání různých akcí, zejména o víkendech a prázdninách. Také všem sponzorům 
a příznivcům našeho zařízení, bez kterých by se naše činnost neobešla.Velkou po-
mocí pro nás je také spolupráce s ostatními školskými zařízeními, jak v našem městě,  
tak i v místech našeho působení. A v neposlední řadě bych za nás všechny pracovníky 
poděkovala našemu zřizovateli – městu Třemošná za vstřícnou spolupráci.  

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, 330 11 Třemošná
- telefon a 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 zařazené do sítě škol
- IZMŠ Trnová, 330 13 Trnová 222
- ZŠ Ledce - 330 14 Ledce 15
- Bowling Třemošná - Školní 1093, 330 11 Třemošná

1.2. Název a adresa zřizovatele

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

1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol

- 4.10. 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 k regeneraci a rekondici
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2.  Údaje o zájmové činnosti  
 a o členech zájmových útvarů

2.1. Přehled o kroužcích

číslo Název kroužků Pracoviště
Počet 

přihlá-
šených

Vedoucí

1. Keramický  I. – děti Třemošná 11 Ivana Valdhansová 
2. Keramický  II. –  děti Třemošná 14 Ivana Valdhansová
3. Keramický   –  dospělí Třemošná 9 Ivana Valdhansová
4. Keramicko - výtvarný Třemošná 21 Irena Jelínková
5. Taneční  Škrtt Třemošná 25 Monika Rosecká
6. Loutkářský soubor Třemošná 19 Radek Koňařík
7. Karate – začátečníci Třemošná 11 Škola NARAMA
8. Karate - pokročilí Třemošná 11 Škola NARAMA
9. Aerobic – děti Třemošná 16 Kamila Potužáková

10. Aerobic junioři Třemošná 14 Kamila Potužáková

11. Bowling mladší Třemošná 15 L. Vokroj, L. Karbanová
12. Bowling starší Třemošná 13 L. Vokroj, A. Kuttová
13. Dívka Třemošná 11 Bc.I.Křížková,  

M.Vlková, R.Pavlíček
14. Beruška Třemošná 2 Bc.I.Křížková, M.Vlková
15. Stolní tenis pro děti Třemošná 5 Václav Denk
16. Stolní tenis pro dospělé Třemošná 11 Václav Denk
17. Rybářský Třemošná 10 J.Bělohradský
18. Cvičeníčko Třemošná 19 I.Jelínková
19. Cycling I. Sport Centrum 

Chanos

Celkem: 
102

Bc. Ilona Křížková

20. Cycling II. Sport Centrum 
Chanos

Bc. Kateřina Beranová

21. Cycling III. Sport Centrum 
Chanos

Mgr. Jiří Kronych

22. Cycling IV. Sport Centrum 
Chanos

Mgr. Jiří Kronych

23. Cycling+hlídání Sport Centrum 
Chanos

Bc. I. Křížková

24. Fitbally Sport Centrum 
Chanos

28 Bc. Šárka Zoubková

25 Tae-bo Sport Centrum 
Chanos

24 Radek Mulač 

26. Jóga Sport Centrum 
Chanos

35 Gabriela Beránková
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27. Cvičení pro ženy Sport Centrum 
Chanos

13 Mgr. Mirka Vokounová

28. Bambino klub I. Sport Centrum 
Chanos Celkem: 

48

Mgr. Lucie Karbanová, 
Irena Jelínková

29. Bambino Klub II. Sport Centrum 
Chanos

Mgr. Lucie Karbanová, 
Irena Jelínková

   30. Bosu Sport Centrum 
Chanos

23 Lada Valentová

31. Logopedie Sport Centrum 
Chanos

22 Mgr. Ivana Radová

32. Sportovci Sport Centrum 
Chanos

15 Bc. I. Křížková,  
Bc. Š. Zoubková

33. Taneční soubor Loony 
dancers

Horní Bříza 6 Zorka  Kepková

34. Pohybově dramatický Horní Bříza 11 A. Kuttová, I. Vodicová
35. Aerobic předškoláci Horní Bříza 18 Iveta Vodicová
36. Rybářský kroužek Horní Bříza 9 Petr Kokoška
37. Výtvarný a aranžerský Horní Bříza 12 Irena Zemanová

   38. Výtvarná dílna Horní Bříza 6 Hana Jeníčková
39. Bambino klub Horní Bříza 13+14 Andrea Kuttová, Irena 

Zemanová
40. Orientální tance I. Horní Bříza 10 Lucie Kepková
41. Orientální tance II. Horní Bříza 10 Lucie Kepková
42. Orientální tance III. Horní Bříza 6 Lucie Kepková
43. Orientální tance IV. Horní Bříza 8 Lucie Kepková
44. Keramický I. Horní Bříza 23 Irena Jelínková
45. Keramický II. Horní Bříza 14 Eva Vojáčková
46 Keramický - dospělí Horní Bříza 6 Zdeňka Nová
47. Letecký modelář Horní Bříza 6 Jindřich a Roman 

Šlapáčkovi
48. Angličtina pro MŠ Horní Bříza 14 Lucie Školová
49. ANP pro dyslektiky a 

dysgrafiky
Zruč - Senec 13 Mgr. M. Kubíková

50. Výtvarná dílna Zruč - Senec Eva Vojáčková
51. Příprava k přij.

zkouškám z ČJ
Zruč - Senec 20 Mgr. M. Mattasová

52. Angličtina pro děti Zruč - Senec 15 Zdeňka  
Winkelhöferová

53. Keramický I. Zruč - Senec 15 Ivana Egermajerová, 
Vlad. Poppová

54. Keramický II. Zruč - Senec 17 Eva Vojáčková,P.Mi-
chalcová

55. Logopedie Zruč - Senec 35 Eliška Beránková
56. Taneční a pohybové 

aktivity
Zruč - Senec 15 I. Egermajerová ml.
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2.2. Počet přihlášených dětí a zájmových útvarů

Pracoviště
Počet 

ZÚ

Počet 
členů 

celkem

Předškolní 
děti 

Děti do 
15ti let

15 - 18 dospělí

Třemošná
Tyršova

18 237 36 167 2 32

Třemošná
Sport Centrum 

Chanos
14 320 67 18 13 222

Zruč – Senec 8 130 29 101 0 0

Horní Bříza 16 186 45 79 6 56

Celkem 56 873 177 365 21 310

DDM Kamarád Třemošná

DDM Kamarád Horní Bříza

DDM Kamarád Zruč - Senec Sport Centrum Chanos
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2.4.Ediční a publikační činnost

Dům dětí a mládeže má přehledně a cíleně zpracovaný public relation. Veškeré infor-
mace o našem zařízení si mohou zájemci najít v různých podobách. V první řadě naše 
zařízení zdobí odpovídající veselé dětské logo. 

Velmi důležité a obsahově bohaté jsou naše internetové stránky, kde naleznete veške-
ré informace o činnosti DDM – nabídku pravidelné činnosti, kontakty a adresy všech 
pracovišť, články a fotografie z akcí, měsíční nabídku akcí, cvičební měsíční rozpisy, 
online přihlášku, něco z historie ale i současnosti, vydání Zpravodaje, výroční zprá-
vy, ŠVP, plán činnosti, vše o loutkovém divadle, aktuálně i z historie soutěže Dívka 
roku, poděkování sponzorům, články uveřejněné v tisku a další důležité informace  
a odkazy. 
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To platí i o internetových stránkách našeho loutkového divadla, které si soubor v úno-
ru 2008 zcela ve vlastní režii a svépomocí zredesignoval. 
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Nejvíce využívaná je distribuce nabídek, letáků, plakátů, pozvánek, přání k význam-
ným svátkům a dalších prezentačních upomínek. 

Pro další informovanost využíváme místní rozhlas a tisk, ale spolupracujeme také  
s médii – TV a rádio KISS Proton. 
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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

10 7,2 5 4 5 3,2 38

3.2. Kvalifikaci, praxe a způsobilost interních 
 zaměstnanců

Poř. 
číslo

            Jméno, titul
Délka   
praxe

Funkční  
zařazení

Absolvent školy
Pra-
covní   

úvazek

1. Křížková Ilona Bc. 20 ředitelka

Karlova univerzita 
– Pedag. fakulta 
– obor školská 
management

1

2. Karbanová Lucie Mgr. 19
zástupce 
ředitelky

Pedagogická 
fakulta Plzeň

1

3. Jelínková Irena 27
vedoucí 

pracoviště
SPgŠ Karlovy Vary

1
SZTŠ Plasy

4.
Říhová Růžena    
od 16.1.2008

15
pedagog SPgŠ Most

1
recepční Gymnázium

5. Kuttová Andrea 10
vedoucí odl. 
pracoviště

SOU Plzeň
1

Studentka  SŠ

6. Šnajdrová Silvie 12
provozní 

účetní
Gymnázium Plasy 1

7. Křížek Michal 37 údržbář SOU Plzeň 0,5

8.
Vlková Martina   
do 31.5.2008

14
recepční SOU obchodní 

Plzeň
0,625

uklízečka 0,438

9.
Kullová Jindřiška   
od 16.1.2008

38 uklízečka SZTŠ – OE Žlutice 0,5

10.
Zdeňka Nová   
do 30.6. 2008

7 uklízečka Sou Plzeň 0,25
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3.3. Personální organizační schéma 



 - 14 - 

3.4. Organizační schéma dle úseků
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4.  Další  vzdělávání  
 pedagogických pracovníků

Téma akce DVPP
Vzdělávací    
instituce

Časový  
rozsah

Počet účastníků                  

Linoryt

Krajské 
centrum 
vzdělávání 
Plzeň

5 hodin Irena Jelínková

Brána jazyků - kurz Aj NIDM Praha 23 hodin Irena Jelínková

Hlavní vedoucí dětských 
táborů

NIDM Praha 12 hodin
Bc. Ilona Křížková,  
Mgr. Lucie Karbanová, 
Andrea Kuttová

Kurz vodní turistiky NIDM Praha 48 hodin Bc. Ilona Křížková

Školení řidičů  
referentského vozidla

5 hodin

Bc. Ilona Křížková,  
Mgr. Lucie Karbanová,  
Andrea Kuttová, 
Irena Jelínková,  
Silvie Šnajdrová,  
Michal Křížek 

Keramické studium  
pro dospělé

Soukromá ZUŠ 
Trnka Plzeň

Celoroční 
kurz

Zdeňka Nová

Bosu, Step Basic,  
Choreo Basic

FACE CZECH 
Praha

2 dny Lada Valentová
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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 a v Trnové. Ve školním roce 2007/2008 bylo uskutečně-
no celkem 10 akcí zaměřené na keramickou činnost. Pod vedením pracovnic DDM  
a za účasti kantorů jednotlivých školských zařízení vyráběly děti různé výrobky za-
měřené na dané téma. Celkem se zúčastnilo 248 dětí z mateřských škol a 97 dětí  
ze základních škol. O tyto činnosti je stále více zájem především ze škol na malých 
obcí. Plánujeme nabídku rozšířit o výtvarné a aranžérské aktivity.

5.2. Soutěže, výsledky

Název soutěže Kategorie
Počet 
dětí

Umístění – jméno žáka

Základní kolo Dívka 
roku - casting

13 – 15 let 11
1., 2., 3., 4. místo – postup do oblast-
ního kola

Oblastní kolo Dívka 
roku v Plzni

13 – 15 let 12
3., 4. místo - postup do národního kola 
v Jíčíně

Národná kolo Dívka 
roku v Jičíně

13 - 15 let 2 1. místo

Taneční pohárová 
soutěž v H. Bříze

Junioři 8 5. místo

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

mladší
starší 

31

1. místo: děti - ZŠ Třemošná,  
jun. - ZŠ H. Bříza

2. místo: ZŠ Všeruby, ZŠ Chotíkov

3. místo: ZŠ Trnová,  ZŠ Třemošná
4. místo: ZŠ Všeruby

Bowlingová liga 
jednotlivců

mladší
starší

31
1. místo: V. Bednář, M. Široký
2. místo: D. Duchek, R. Majer
3. místo: J. Riant, V. Lusk

Vánoční turnaj ve 
stolním tenise 

Děti 2
dospělí 13 1. místo:  p. Aul

Velikonoční turnaj 
ve stol. tenise Plzeň

Děti 3 2. místo: G. Hráchová

Velikonoční turnaj 
ve stol. tenise

Dospělí 12

Rybářské závody  
H. Bříza

děti 23
1. místo: V. Bělohradský, 2. místo: 
T. Kratochvíl, 3. místo: L. Kožíšková

Turnaj v kulečníku děti 8 1. místo: T. Bledý
Výtvarné soutěže - 
účast

děti 18
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5.3. Příležitostná činnost

Vedle pravidelné činnosti naše zařízení pořádá několik desítek akcí převážně o víken-
dech, ale také během pracovních dní. Akce jsou pořádány dle poptávky, a to převážně 
akce pravidelné,pořádané každý měsíc, akce k oslavám významných svátků, kulturní  
či jiná vystoupení, víkendy pohybových 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 tradice
- Vánoční tradice
- Den matek
- Mikulášská nadílka
- Masopustní průvod
- Pálení čarodějnic

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
- ukázky z činností DDM – Den otevřených dveří, Ahoj prázdniny
- maškarní karnevaly
- návštěvy divadel, výstav apod.

Ostatní akce:
- výtvarné techniky
- výukové zájezdy
- Dívka roku – postupová soutěž
- Beruška
- výlety do aquaparku
- návštěvy klientů z Domova v Bystřici
- výstavy výrobků z činnosti DDM
- vypouštění balónků
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5.4. Letní činnost

Název LČ Počet dětí
Počet ve-
doucích

Počet 
pobyt.

dnů
1. Ozdravný pobyt v Itálii 92 účastníků 5 8

(65 dosp. + 27dětí)
2. Letní tábor Klenovice 20 dětí 8 + 2 

instruktoři
11

3. Letní rybářské soustředění 18 dětí 5 7
4. Příměstský tábor v DDM 18 dětí 5 6

5.5.  Jednorázové akce pedagogů s dětmi 

Jednorázové akce pedagogů s dětmi se týkají především talentů, které připravujeme 
každoročně na různá významná vystoupení či prestižní soutěže. Jedná se například  
o přípravu  na soutěž miss Beruška, Dívka roku, soutěže v aerobicu apod. Patří sem také 
například soutěže umělecké. Dále děti využívají pomoc pedagogů například k přípravě  
k přijímacím či talentovým zkouškách apod.

5.6. Návštěvy kulturních akcí
 
Tyto akce využívají jak děti, tak i dospělí, ale převážně rodiče s dětmi. Velmi oblíbené 
jsou zájezdy do pražských divadel jako představení Spejbla a Hurvínka či návštěva mu-
zikálů, galerií, vernisáží, výstav apod.

5.7. Akce uspořádané pro obec a veřejnost
 
Akce, které jsou pořádané pro město Třemošná jsou převážně připravovány ve spo-
lupráci s kulturními pracovníky města a za podpory zřizovatele. Jedná se především  
o pravidelné akce pro důchodce, o kulturní pořady pro děti a o maškarní karne-
val, který pravidelně pořádáme v KD v Záluží. Dále město využívá naše vystoupení  
při různých oslavách a výročí města a aktivně spolupracujeme při jejich přípravách  
a organizaci. Nedílnou součástí kulturního života města jsou pravidelná loutková před-
stavení pro děti.

5.8. Akce pro MŠ, ZŠ a ŠD

Akce probíhají převážně formou metodické činnosti – viz. metodická činnost.Činnost 
je zaměřená tématicky, děti si vyrábí keramické kachle, zvířátka, zvonečky, svícny zpra-
vidla v rámci tradičních svátků - Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.
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Další akce, které pořádáme pro MŠ a ZŠ jsou akce kulturní. Školská zařízení využívají 
prostory našeho sálu a navštěvují hlavně naše loutková představení. Další akce jsou 
např: výstavy spojené s výtvarnými činnostmi, kulturní vystoupení umělců apod. 

5.9. Spolupráce s jinými organizacemi

Velmi významná spolupráce je s naším zřizovatelem – městem Třemošná, dále s ostat-
ními školskými zařízeními ve městě, a to s MŠ, ZŠ a ZUŠ. Dále spolupracujeme s měst-
skými úřady v Horní Bříze a ve Zruči a školskými zařízeními v místech působiště odlou-
čených pracovišť – ZŠ a MŠ Horní bříza, Zruč – Senec a Trnová.

Velmi intenzivní spolupráci rozvíjíme se sponzory, se školskou komisí, s komisí  
pro ochranu dětí a mládeže, se zastupiteli jednotlivých měst a s rodiči. Velkým pří-
nosem je aktivní práce našich pracovníků v těchto složkách – členství v komisích,  
v zastupitelstvech apod.

DDM Kamarád prostřednictvím aktivní činnosti loutkářského souboru spolupracu-
je  během roku s různými organizacemi, které pořádají jeho zájezdová představení.  
Jedná se o různá zájmová sdružení, městská kulturní střediska, památkové úřady, 
městské a obecní úřady, neziskové organizace, ale také komerční organizace.

 Velmi složitá komunikace je však s některými řediteli škol, kteří stále nechápou 
činnost mimoškolního zařízení jako rovnocenného partnera v oblasti profesionálního 
školství. Neustále bojují o počet dětí, jde jim především o kvantitu na úkor kvality  
a nesmyslně přetahují mimoškolní aktivity do svých zařízení. Nejen, že některé školy 
pro tyto aktivity nemají vhodné podmínky, ale hlavně nejsou pro tyto účely určeny.
Mnohdy tím nahrazují volné hodiny či činnost ŠD a největším problémem je zatěžo-
vání učitelů, kteří jsou mnohdy nuceni k těmto aktivitám. Jedná se konkrétně o školy, 
které mají ve svém místě působnosti specializovaná mimoškolní pracoviště. Ztěžují 
tak finanční přerozdělování mzdových prostředků z KÚ, neznají problematiku norma-
tivu pro volný čas a slučují činnost škol s činností mimoškolních aktivit. Tento neustále 
nesmyslný boj velmi ztěžuje práci pedagogů volného času, kteří v rámci celoživotního 
vzdělávání se věnují právě problematice volného času. Zde se projevuje profesionalita 
ředitele a jeho mnohdy zkreslený postoj k problematice volného času dětí a mládeže. 
Tato práce totiž nespočívá jen v pravidelné činnosti, což si však mnohdy někteří ředi-
telé škol myslí. Ale především další aktivity, které jsou součástí naší práce, jako je čin-
nost příležitostná, metodická, letní, preventivní činnost nebo třeba příprava talentů  
a další a další. To vše náleží profesionálním pedagogům volného času, kteří se v rám-
ci DVPP celoživotně sebevzdělávají a ne kantorům, družinářům, kteří po své oduče-
né hodině ve svých třídách „s tabulí a v lavicích“ vedou jeden z potřebných kroužků  
pro školu.Také velmi záleží na politickém postoji představitelů jednotlivých měst  
a na jejich prioritách k jednotlivým zařízením. To je mnohdy ten největší kámen úrazu.
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6. Materiálně technické zajištění 
 DDM
Pracoviště Tyršova:
- kompletní rekonstrukce kuchyně s novými elektrospotřebičemi 
- nové zářivkové osvětlení na sále
- připravený a odsouhlasený projekt na přístavbu loutkohereckého zázemí
- kompletní vymalování interiéru DDM
- oddělení keramické pece - samostatné prostory 
- trvá nová podlahová krytina na chodbách
- trvá pořízení nových těsnících vchodových dveří do DDM
- trvá dovýměna nového osvětlení v klubovnách

Pracoviště Sport Centrum, Chanos:
- nová kompletní aparatura na sále
- nákup tělocvičného nářadí – bosu, flexibary a  trampolíny
- dokoupení počítačů do Klubu
- budující interiér Klubu
- stále trvá dovybavení fitness centra
- stále trvá vymalování šatny, internetové kavárny, fitness centra 
- stále trvá výměna oken v celém objektu
- stále trvá dovybavení Klubu a šatny

Pracoviště Zruč – Senec: 
- k dispozici nová velmi moderní učebna 
- nové moderní sociální zařízení v prostorách školy
- vymalování keramické dílny
- zútulnění a vybavení keramické dílny

Pracoviště Horní Bříza
- vybavení materiálového zázemí pro jednotlivé činnosti
- stále trvá řešení problematiky malých nevyhovujících prostor o rozšíření  
   či přestěhování celého pracoviště

Pracoviště Bowling Třemošná
- profesionální bowlingová hala s 10 dráhami a sociálním zařízením
- výuka profesionálního trenéra bowlingu

Pracoviště Trnová
- k dispozici malá keramická dílna vybavená keram.pecí a umyvadlem
- malá školní tělocvična se základním tělocv.vybavením 
- sociální zařízení a šatna

Pracoviště Ledce
- k dispozici třída - kreslírna 
- další třídy univerzální k výuce jazyk.a hudeb.činnosti
- počítačová učebna
- malá školní tělocvična se základ.vybavením 
- sociální zařízení a šatna
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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 informativ-
ní složku – umístěním informačních cedulí v prostorách všech pracovišť s důležitými 
kontakty a telefonními čísly na střediska, linky bezpečí a ostatní instituce zabývajících 
se problematikou sociálně patologických jevů. 

Další oblasti, které se zabývají touto problematikou je aktivní pohybová činnost a na-
bízená spontánní činnost. Obě tyto aktivity jsou poskytovány v rámci protidrogové 
prevence na odloučeném pracovišti Sport Centrum Chanos.  V této oblasti se dále  
již řadu let pořádá několik akcí. Jednou z nich je postupová soutěž Dívka roku nebo 
nově vzniklá školní bowlingová liga. 

Dále s problematikou protidrogové prevence seznamujeme děti na letním táboře,  
kde každoročně připravujeme v rámci letních aktivit různé besedy s odborníky nebo 
ukázky z činností jednotlivých branných složek. 

V neposlední řadě je v této oblasti velmi důležitá spolupráce s ostatními školskými 
zařízeními, s rodiči a především aktivní práce v komisích jako je školská komise nebo 
komise pro právní ochranu dětí a mládeže.
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8. Výsledky kontrol a inspekcí

8.1. Inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena žádná kontrola. Poslední kontrola byla 
provedena 4-7.10. 2004 ČŠI, č.j.d4-1170/04-669

8.2. Kontroly zřizovatele

Ve školním roce 2007/2008 byla zahájena kontrola finančního a kontrolního výboru 
Zastupitelstva města dne 27.2. 2008 a stále trvá. V této době probíhá kompletní pře-
pracování ekonomických směrnic.

8.3. Kontroly hygieny

Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena žádná kontrola. Poslední kontrola OHS 
Plzeň-sever byla provedena 4.5.2003 – zápis uložen v BOZP. Kontroly z hygieny jsou 
prováděny každoročně v průběhu letní činnosti v Klenovicích – zápisy uloženy v doku-
mentaci LČ.

8.4. Kontroly jiné

Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena žádná jiná kontrola na našem zařízení. 
Poslední kontrola byla provedena 26.4.2004 OSSZ Plzeň – sever na pracovišti mzdové 
účetní v Trnové.
Poslední audit byl proveden 27.7. 2005 auditorem Ing. Karlem Duškem číslo osvědče-
ní 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. Grantový program Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy  
s názvem: 

„ Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež pro rok 2008“ 

- druh dotace: účelová dotace na úhradu materiálových nákladů neinvestičního 
   charakteru
- výše dotace: 30 000,- Kč
- cíl projektu: Cílem projektu je zajistit dosavadní činnost Klubu,rozšiřovat jeho akti-
vity především pro věkovou skupinu náctiletých, která se potuluje po ulicích a nemá 
zájem o organizované akce. Klub má příjemné zázemí vhodné pro sdružování všech 
věkových kategorií. Hlavním cíle projektu je zapojit co nejvíce zájemců a nabídnout 
jim smysluplné využití volného času. Chceme zapojit do nabízených aktivit také další 
národnostní menšiny, problémovou mládež a stáhnout je tak z ulice.
- hodnocení: Poskytnuté finanční prostředky budou využity na nákup materiálové-
ho vybavení herny, popřípadě 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 čin-
nosti. Právě tyto prostory herny budou postupně dovybavovány dalším materiálním 
vybavením.

2. Grantový program Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2008 s názvem: 
„Děti, loutky a pohádky“

- druh dotace: účelová na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s orga-
nizací projektu
- výše dotace: 10 000,- Kč
- 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 rozum, chytrost, píle, statečnost, cílevědomost a přá-
telství nad zlobou, nepřátelstvím, hloupostí a nadutostí. Děti si po představení vy-
zkouší, jak se jednotlivé druhy loutek ovládají. Tímto projektem navazujeme na před-
chozí, který byl pořadateli velice kladně hodnocen.
- hodnocení: Časové rozpětí projektu je rozloženo na celý kalendářní rok 2008. Zájez-
dová představení začínají od ledna a pokračují až do prosince. Soubor v rámci tohoto 
projektu seznamuje se svojí aktivitou i další obce v Plzeňském kraji, které nemají mož-
nosti využívat širšího spektra kulturního vyžití taj jako obyvatelé krajské metropole. 
Během celého roku soubor odehraje přes 20 pohádkových představení, z toho 10  
na domovské scéně v DDM Kamarád Třemošná a dalších místech ČR.
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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 ve-
řejnost, a to přímo v chodbě DDM. Obsahuje veškeré náležitosti o svobodném pří-
stupu k informacím, další potřebné informace o činnosti, o pracovnících, organizační 
strukturu, plán práce na příslušný školní rok, 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 2007/2008 nebyla podána žádná stížnost.  
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12. Zpráva o hospodaření  
  v roce 2007

Rozpočet MÚ
N á k l a d y

Číslo 
účtu

Název účtu

Schvál. 
rozpočet 

na
rok 2007

Skutečné 
náklady

- aktuální 
stav

ke dni : 
31.12.2007

Rozdíl 
mezi skut. 
náklady a 
rozpočtem 

v Kč 

v %
Poznám-

ka

501 Spotřeba materiálu 563 462 -230 82%

Drobný hmotný inv. majetek 363 144 -219 40%

Potraviny 50 22 -28 44%

Ostatní (kroužky + režie) 150 296 146 197%

504 Nákup zboží 0

502 Spotřeba energie 370 312 -120 84%

Elektrická energie 70 73 3 104%

*) - název objektu: Tyršova 15 51 36 340%

- název objektu: Chanos 55 22 -33 40%

Vodné, stočné 15 21 6 140%

*) - název objektu: Tyršova 8 14 6 175%

- název objektu: Chanos 7 7 0 100%

Teplo 170 143 -27 84%

*) - název objektu: Tyršova 0 0

- název objektu: Chanos 170 143 -27 84%

Plyn 115 75 -40 65%

*) - název objektu: Tyršova 115 75 -40 65%

- název objektu: Chanos 0 0 0

511 Opravy a udržování 60 41 -19 68%

512 Cestovné 60 52 -8 87%

513 Náklady na reprezentaci 10 17 7 170%

518 Ostatní služby 400 696 296 174%

Zpracování účetnictví 115 50 -65 43%

Vedení mzdové agendy 18 18 0 100%

Telefon, internet 110 104 -6 95%

Ostatní-služby akce 
(Kalábrie,lyže,Dívka)

157 524 367 319%

**) 521 Platy 60 95 35 158%

**) 524 Zák. SP + ZP 39 39

**) 527 Zák. soc. náklady 2% 1 1

538 Ostatní daně a poplatky 5 0 -5 0%

548 Ostatní provozní náklady 0

549 Jiné ostatní náklady 60 61 1 102%

551 Odpisy HM 11 11 0 100%

Celkem : 1599 1787 -3 112%
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V ý n o s y

Číslo 
účtu

Název účtu

Schvál. 
rozpočet 

na
rok 2007

Skutečné 
výnosy

- aktuální 
stav

k 
31.12.2007

Rozdíl 
mezi skut. 
výnosy a 

rozpočtem 
v Kč

v %
Poznám-

ka

691/1 Provozní dotace MÚ 869 869 0 100%

Odpisy 11 -11 0%

Školné 20 0 0%

602100 Poplatky za kroužky 480 333 -147 69%

Ostatní výnosy – 
dotace,projekty

50 40 -10 80%

Ost. účty (602, 644) 58

602110 Příjem z akcí (Kalábrie,lyže, 
Dívka - bez darů)

180 457 277 254%

Celkem : 1610 1757 147 109%

Celkem HV z rozpočtu MÚ: -30                 

*) V případě více objektů se doplní název a spotřeba  energií u jednotlivých objektů.

**) V případě překročení rozpočtu KÚ na platy a další výdaje vč. zdůvodnění.

Poznámka: Z rozpočtu bylo na 
zálohách uhrazeno a je nevyúčtováno: 
………………………………. Kč

tis. Kč
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Rozpočet KÚ:
N á k l a d y

Číslo 
účtu

Název účtu

Schvál.
rozpočet 

na
rok 2007

Skutečné 
náklady

- aktuální 
stav

ke dni : 
31.12.2007

Rozdíl 
mezi skut. 
náklady a 
rozpočtem 

v Kč

v %
Poznám-

ka

521 Platy 1303 1303 0

524 Zák. pojištění  SP+ZP 493 493

527 Zák. soc. náklady 2% HM 26 26

ONIV, OPPP, Stravování 37

OON 150 150

Celkem: 2009 2009

                        

V ý n o s y

Číslo 
účtu

Název účtu

Schvál. 
rozpočet 

na
rok 2007

Skutečné 
výnosy

     - aktuální 
stav

ke dni : 
30.9.2007

Rozdíl 
mezi skut. 
výnosy a 

rozpočtem 
v Kč

v %
Poznám-

ka

691 Provozní dotace na platy 2009

a další výdaje

Informační  gramotnost 

Ostatní 

Celkem: 2009

Celke Aktuální přehled představení do 
konce roku 2008
m HV z rozpočtu KÚ:

0

DARY:
Přijaté dary finanční 
č. účtu č.  Účel daru Částka Poznámka

1.Sponzoring na akce cca 
200,00

Dívka, Den dětí, Mikulášská nadílka,  
Halloween, atd.

2. Dívka roku 46 pouze sponzorské finanční dary

3. Den dětí Třemošná 33 pouze sponzorské finanční dary

4. Den dětí Horní Bříza 3 pouze sponzorské finanční dary

Celkem: 82

Zúčtování darů finančních a věcných
č. účtu č.  Účel daru Částka Poznámka

1.Sponzoring na akce cca 
200,00

Ceny na akce, Poplatky za služby, Moderá-
torství, cestovné, apod.

2. Dívka roku 46 Veškeré náklady související se soutěží  130

3. Den dětí Třemošná 33 Veškeré náklady související s akcí 40

4. Den dětí Horní Bříza 3 Veškeré náklady související s akcí 6

Celkem: 82

Celkem HV z darů: 0



 - 28 - 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
N á k l a d y

Číslo 
účtu

Název účtu Odhad nákladů

 náklady 
 ke dni  
31.12. 
2007

Poznámka

501 Spotřeba materiálu 40 6

502 Spotřeba energie 61 42

504 Nákup zboží 19 17

511 Opravy a udržování 30 10

518 Ostatní služby

521 Mzdové náklady 133 133

*) 524 Zák. pojištění SP + ZP 30 30

*) 527 Zák. soc. náklady 2% HM 2 2

*) 549 Zák. pojištění kooperativa 1 1

Celkem : 316 241

V ý n o s y

Číslo 
účtu

Název účtu Odhad výnosů

Výnosy  
ke dni: 
31.12. 
2007

Poznámka

601 Tržba za vlastní výrobky 20 0

602
Tržby z prodeje služeb 
(realitní činnost)

40 73

604
Tržba za prodané zboží 
(hostinská činnost)

50 24

649 
(691)

Ostatní výnosy, příspěvky  
za těl, sport

250 180

611 změna stavu zásob ned. výr.

Celkem : 360 277

*) Doplnit v případě  zaměstnance na  HPP a DOPČ.

HV celkem:  MÚ, KÚ, DARY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST

CELKEM VÝNOSY 2052,09 4125

CELKEM NÁKLADY 1984,93 4119

Celkem  HV: 6

Poznámka: Součástí rozpočtu je Výkaz zisků a ztrát za uvedené období.

Rozdělení hospodářského výsledku předchozího roku

Celkem HV: 186

z toho: Fond odměn

Fond rezervní 186

Převod HV nebo jeho části 
zřizovateli  

Převod na neuhraz. ztrátu -

Celkem:
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13. Závěrečná zhodnocení  
  splnění úkolů, pro které 
  byla organizace zřízena 
  – celkové zhodnocení  
  činnosti organizace v roce 
  2007

(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
- příprava o rozšíření působnosti nových pracovišť zařazených do sítě škol
- zájem a velká účast na příležitostných akcí
- zájem o poskytování metodické činnosti pro MŠ a ZŠ
- úspěchy v soutěžích – 1. místo v národním kole Dívka roku, účast na miss Beruška
- 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 40 000,- Kč
- nově zrekonstruovaná kuchyň na centrálním pracovišti 
- nové zářivkové osvětlení na sále DDM
- 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
- nová 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 , IZMŠ Trnová a MŠ Horní Bříza
- schválený projekt pro zázemí loutkoherecké scény 
- velký zájem o loutková představení včetně velkého počtu zájezdových  
  představeních a velká účast diváků
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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 ke spolupráci  
   – nesmyslnost konkurenčních bojů – manipulace, neprofesionalita, místní  
   politikaření
- netečnost a nezájem některých představitelů města o činnost DDM
- malá účast na stanovém táboře v Klenovicích
- stále trvají některé požadavky nutných oprav a rekonstrukcí, nákup nového  
   vybavení a materiálů pro činnost – výměna oken na Chanosu, nové vchodové  
   dveře  v DDM, dovybudování šatny na Chanose, dovybavení fitness centra,  
   dovymalování objektu, dovybavení zářivek do kluboven apod.

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 pracoviště, udržením zájmů dětí a rodičů o naší činnost,  
  stále zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku a přesvědčit představitelé 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 organizacemi ve městě
- zatraktivnit letní činnost na stanovém táboře v Klenovicích – např. jazykové  
  nebo jiné zaměření 
- vyvíjet stále větší snahu o získání zájmu ostatních představitelů města
- postupné dovybavování a nákupy na základě možností a výše přiděleného rozpočtu
- více využívat grantových programů
- oslovit nové sponzory a zapojit je do spolupráce s DDM    
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14.  Přílohy

14.1. Projekty

14.1.1.  Děti, loutky a pohádky

GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY PRO ROK 2008

Žádost o poskytnutí finančních prostředků Uzávěrka do 12. 2. 2008

Evidenční číslo RPK ZPK

Divadlo Hudba, tanec Výtvarné umění Literatura a publikační 
činnost

Kulturní 
dědictví

Josef Hlávka Karel Klostermann Průřezové a přesahující 
projekty

Audiovize Podpora tradiční lidové kultury Postupové přehlídky

Žádost podána 
kompletní 

ANO NE  

Název projektu Děti, loutky a pohádky 

I - Základní informace o žadateli

Jméno nebo název: Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná, okres Plzeň - sever

IČ 60610654, právní forma - příspěvková organizace

Jsme neziskovou organizací ANO
NE

Plátce DPH a 
uplatňuje odpočet

ANO
NE

Sídlo / bydliště Tyršova 
916, 330 11 
Třemošná

tel/fax: 377 953 651

Kontaktní adresa (pokud se liší 
od sídla)

e-mail: reditelka@ddmkamarad.cz

web: www.ldtremosna.wz.cz a www.ddmkamararad.cz

Statutární zástupce Bc. Ilona Křížková, ředitelka

bydliště: Šeříková 950, 330 11 Třemošná

Kontaktní osoba pro vyřízení 
této žádosti 

tel/fax: 603 783 496

Bc. Ilona Křížková

e-mail: reditelka@ddmkamarad.cz

Číslo bankovního účtu 
žadatele

 35-6820300217/0100

Název a adresa peněžního 
ústavu

KB a.s., expozitura Třemošná

Finanční úřad (přísl. pro 
daňové přiznání)

Plzeň - sever

II - Základní informace o projektu

Název Děti, loutky a pohádky 
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Místo a datum realizace 
projektu

leden 2008 - prosinec 2008 - různá místa po Plzeňském 
kraji, dalších místech ČR a v DDM Kamarád Třemošná

Komu je projekt určen děto od 3 let (dle vhodnosti představení) přes mládež 
až k dospělým

Spolupracující subjekty Městká kulturní střediska, městké a obecní úřady, 
Domy dětí a mládeže, obecně prospěsné společnosti, 
sdružení rodičů a přátel škol, památkové organizace a 
další

Děti, loutky a pohádky patří v českých krajích 
nerozlučně dohromady. Hlavním cílem tohoto pro-
jektu 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 “Seznámení dětí s klasickou českou pohádkou, 
který byl pořadateli hodnocen velice pozitivně.

III - Financování projektu 

NÁKLADY (předpoklad)
Částka - z toho předpokládaná úhrada z požadované dotace

Nájemné (budovy, prostor)

Pronájem (techniky, ma-
teriálu)

Energie a další provozní 
náklady

2.000,- Kč 0,- Kč

Doprava 5.000,- Kč 0,- Kč

Propagace 10.000,- Kč 5.000,- Kč

Stravování a ubytování

Honoráře a ostatní osobní 
náklady

5.000,- Kč 3.000,- Kč

Materiál a vybavení 15.000,- Kč 8.000,- Kč

Mzdy vlastních pracovníků 
včetně SSZ

20.000,- Kč 10.000,- Kč

Jiné:

Celkem 57.000,- Kč 26.000,- Kč

PŘÍJMY
Částka - Zdroj příjmu

Vlastní příjmy (vstupné, účast. 
poplatek, kurzovné)

11.000,- Kč vstupné - dle počtu představení

Z prodeje reklamy

Z prodeje zboží

Sponzorské dary 

Veřejné zdroje (ministerstva, 
ostatní kraje, obce…)

20.000,- Kč zřizovatel

Jiné:

Celkem 31.000,- Kč
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SOUČASNÝ STAV FINANČNÍHO 
ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU:

31.000,- Kč - z vlastních zdrojů (vstupné, 
zřizovatel)

ROZDÍL MEZI NÁKLADY A PŘÍJMY      26.000,- Kč

VÝŠE POŽADOVANÉ PODPORY       26.000,- Kč, tj.   45,6  % z celkových nákladů  
na projekt

IV -  Doplňující informace

Projekt je již od ledna 2008 v běhu. Již byly sehrány 3 představení. Na 1 polovinu roku 
jsou domluvena 4 zájezdová představení - Holýšov, Kaznějov, Mariánská Týnice a Horní 
Bříza. K tomu dalších 6 představení v DDM. Na druhou polovinu roku je předběžně 
domluveno 5 představení - hrad Loket, Horní Bříza, Holýšov, Česká Bříza a Plzeň a další 6 
v DDM Kamarád.

Ostatní žádosti o finanční příspěvky od Plzeňského kraje pro rok 2008:

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

Finanční příspěvky z veřejných zdrojů obdržené v předcházejících dvou letech: 

Poskytovatel - částka - na projekt 

OKP KÚ PK 10.000,- Kč 2007 - Seznámení dětí s českou kla-
sickou pohádkou

OKP KÚ PK 10.000,- Kč 2006 - Seznámení dětí s českou kla-
sickou pohádkou

K žádosti přikládám následující povinné přílohy (označte)
Ano/ne
Kontrola OKPP KÚ PK

č.1) Podrobný popis projektu Ano

č. 2) Sebehodnocení žadatele (neplatí pro obce) Ano

č. 3) Doklad o přidělení IČ  Ano

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

č. 5) Doklad o statutárním zástupci Ano

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

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

Nemusí

č. 8) Výroční zprávu za předchozí rok (neplatí pro obce a přísp. orga-
nizace zřizované PK)

Ano (na 
CD)

č. 9) Doklad o zřízení bankovního účtu Ano

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)

Ano
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14.1.2.  Kluby otevřených dveří

Ž Á D O S T    O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
na Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce 2008

Název akce, projektu nebo činnosti:   „KLUB“

Údaje o žadateli – právnická osoba:

Oficiální název:    Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná, okres Plzeň - sever,  
                              příspěvková organizace
IČO:   60610654   Registrovaný předmět činnosti: výchovně vzdělávací a rekreační
Forma právnické osoby:  příspěvková organizace
Datum registrace právní subjektivity: 1.1. 2003
Adresa včetně PSČ:  Tyršova 916, 330 11 Třemošná
Telefon:   377 953 651                                            Fax:  377 953 651
E-mail:     reditelka@ddmkamarad.cz                Domovská str.:  ddmkamarad.cz
Jméno oprávněné osoby:  Ilona Křížková
Adresa včetně PSČ:  1. máje 547, 330 11 Třemošná
Telefon:  377 953 651                Fax:  377 953 651                       Mobil: 603/783496

Bankovní spojení žadatele:

Číslo účtu:  35-6820300217/0100
Variabilní symbol: ______________________ Specifický symbol: ______________________
Název peněžního ústavu:  KB Plzeň – střed, expozitura Třemošná
Adresa peněžního ústavu: KB Plzeň – střed, expozitura Třemošná

Činnost žadatele: 

Zájmová spontánní činnost pro neorganizované děti a mládež

Rozsah akce, projektu nebo činnosti:

Časová realizace projektu (jednorázová, opakující se, celoroční apod.):  celoroční
Termín realizace: zahájení:     srpen
                             Ukončení:  červen
Místo konání:  „KLUB“ na odloučeném pracovišti DDM Kamarád – Sport Centrum Chanos
Působnost (město, region, ČR, zahraniční):  město Třemošná a okolní spádová oblast                                                                     
Předpokládaný počet osob                                                 neomezeně, dle kapacity Klubu
Jaké věkové skupiny:              pro všechny zájemce
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Cíle akce, projektu nebo činnosti:

Cílem projektu je zajistit dosavadní činnost Klubu, rozšiřovat jeho aktivity především pro věkovou 
skupinu náctiletých , která se potuluje po ulicích a nemá zájem o organizované akce. Klub má 
příjemné zázemí vhodné pro sdružování všech věkových kategorií. Zaznamenáváme zájem 
také z řad romské komunity, což považujeme za značný úspěch. Romská mládež se zapojuje 
s ostatními společně do připravovaných akcí Klubu a navštěvují ho pravidelně ve svém volném 
čase. 
Hlavním cílem projektu je zapojit co nejvíce zájemců a nabídnout jim smysluplné využití volného 
času. Chceme zapojit do nabízených aktivit také  další národnostní menšiny, problémovou mládež 
a stáhnou je tak z ulice. 

Popis a charakteristika akce, činnosti nebo projektu:

Zájemci mohou Klub navštěvovat denně od neděle do čtvrtka od 15.00 do 21.00 hodin. Využívají 
především internetovou kavárnu, ale také hernu, která je vybavena kulečníkem, stolním 
fotbalem, šipkami a dalšími společenskými hrami. V prostorách pracoviště se zájemci zaregistrují 
a zaplatí symbolické vstupné 10,- Kč. A to především pro případ bezpečnosti a z důvodu 
přehlednosti pohybu účastníků. V recepci je možnost zakoupení nealkoholického pití a lehkého 
občerstvení. V prostorách mohou účastníci využívat i dalších činnosti - v oblasti sportu – různé 
druhy cvičení, využití fitness centra. Odloučené pracoviště zabezpečuje také hlídání dětí v případě 
návštěv maminek, které by měli zájem o využití všech nabízených činností.
Rádi bychom v příštím roce Klub ještě více zvelebili a dovybavili. Připravujeme také založení 
kulečníkové ligy, kterou by mládež mohla hrát neorganizovaně po celý rok. Cíle této ligy je 
přístupnost všem věkovým kategoriím a sociálním skupinám,a to v čase, který si sami zvolí.

Rozpočet projektu:

Náklady (podrobně rozepsat druh a výši, včetně předpokládaného zdroje financování):

druh celková suma zdroj PK jiné zdroje

Platy, OON (OPPP) včetně příslušných soc. plateb:
Částečná úhrada mzdy recepční          cca 105 000,-                               10 500,-                     94 500,-
 
Materiálové náklady (včetně propagace):
Plakáty, nabídky, letáky ,barvy a papír do tiskárny, obnova her – šipky, pomůcky pro hru 
kulečníku,atd.
                                                                   cca   20 000,-                             10 000,-                      10 000,-  
Nemateriálové náklady (služby): 
Poplatky za internet,údržba – správce sítě
                                                                    cca   10 000,-                               9 500,-                          500,-  
Jiné náklady:
Celkové náklady projektu:  135 000,- Kč

Plánované příjmy (podrobně rozepsat zdroje a částky):

Vlastní finanční vklad žadatele:                                                      
Vstupné, účastnické poplatky apod.:                                            cca 5 000,- Kč
Příspěvek státních nebo jiných orgánů (od koho, v jaké výši):
                                                                           od zřizovatele          100 000,- Kč
                                                                             Plzeňský kraj            30 000,- Kč
Ostatní zdroje příjmů (od koho, v jaké výši):                                                        
Celkové příjmy projektu: 135 000,- Kč

VÝŠE POŽADOVANÉ ČÁSTKY: 30 000,- Kč, tj.  22%  celkových nákladů
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14.2. Loutkové divadlo - sezóna 2007 - 2008

V sezóně 2007 - 2008 třemošenské loutkové divadlo sehrálo celkem 35 pohádkových 
představeních na 10 různých místech nejen plzeňského kraje - ale také v kraji Karlo-
varském a Jihomoravském. Naše pohádky shlédlo celkem přes 2400 diváků.  

Sumář představení LD Třemošná za sezónu 2007 - 2008

Datum Titul Místo konání představení
22.9.2007 Zlatovláska DDM Kamarád Třemošná
20.10.2007 Krakonoš DDM Kamarád Třemošná
21.10.2007 Krakonoš Holýšov - kino

3.11.2007
Červená Karkulka

DDM Kamarád Třemošná
Šípková Růženka

17.11.2007 Pták Ohnivák a liška Ryška DDM Kamarád Třemošná
30.11.2007 Honza u krále Hotel Continental Plzeň

1.12.2007
Honza u krále

Autosalón Porsche Plzeň
Kašpárek vaří živou vodu

2.12.2007
Kouzelná galoše

DDM Kamarád Třemošná
s Mikulášskou nadílkou

8.12.2007
Honza u krále

hrad Loket
Kašpárek vaří živou vodu

9.12.2007
Honza u krále

hrad Loket
Kašpárek vaří živou vodu

15.12.2007
O Smolíčkovi

DDM Kamarád Třemošná
Perníková chaloupka

16.12.2007
Honza u krále

Klub Horní Bříza
Kašpárek vaří živou vodu

5.1.2008 Ostrov splněných přání DDM Kamarád Třemošná

19.1.2008
O pyšné base 

DDM Kamarád Třemošná
Kašpárek vaří živou vodu

16.2.2008
Vodníkova Hanička

DDM Kamarád Třemošná
Červený kvíteček

1.3.2008 Jak Honza vyzrál na princeznu DDM Kamarád Třemošná

15.3.2008
Honza u krále

DDM Kamarád Třemošná
Kašpárek v pekle

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 

DDM Kamarád Třemošná
Zvířátka a loupežníci

17.5.2008 Pták Ohnivák a liška Ryška
Muzeum Mariánská 
Týnice

1.6.2008 Chytrá princezna DDM Kamarád Třemošná
16.8.2008 Čert a Káča Koloveč - amfiteátr

18.7.2008
Čert a Káča

Šlapanice – park
Kašpárek vaří živou vodu
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Fotografie z pohádky Pták Ohnivák a liška Ryška - 17.11.2007 v DDM Kamarád

Mikulášská nadílka v DDM Kamarád s pohádkou Kouzelná galoše - 2.12.2008.

Fotodokumentace loutkářského souboru ze sezóny 2007 - 2008

Fotografie z pohádky Krakonoš - 20.10. 2007 v DDM Kamarád a 21.10.2007 v kině 
Holýšov.

Pohádka Honza u krále a Kašpárek vaří živou vodu v autosalónu Porsche v Plzni  
na Košutce - 1.12.2007.
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Pohádky Není nad Ferdu a Zvířátka a loupežníci soubor sehrál v DDM Kamarád. 

Kamarád - 1.6.2008.

Fotografie z dvoudenního zájezdu na hrad Loket s pohádkami Honza u krále  
a Kašpárek vaří živou vodu - 8. a 9.12.2007.

14.4.2008.
Fotografie ze zájezdového představení v Mariánské Týnici s pohádkou Pták Ohnivák  
a liška Ryška - 15.5.2008.

Den dětí jsme oslavili obnovenou premiérou pohádky Chytrá princezna v DDM  
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Ale také jsme si dvakrát zahráli pohádku Čert a Káča - poprvé v Kolovči na Vavřinecké 
pouti 16.8.2008.

A podruhé hned den na to 17.8.2008 na slavnostech ve Slapanicích u Brna a tady 
jsme přidali ještě pohádku - Kašpárek vaří živou vodu.

Tím třemošenský loutkářský soubor završil sezónu 2007 - 2008 a netrpělivě čekal  
na  sezónu následující.

Soubor nezahálel ani o prázdninách - vyráběl hlavně kulisy na nové pohádky  - Adá-
mek mezi broučky a Popelka.
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Vítězkou regionálního kola se stala Blanka Skálová z Loun, druhé místo obsadila 
Aneta Pfeifferová z Březové u Sokolova a třetí příčku Anežka Kyvířová z Druztové. 
Titul miss foto si odnesla vítězka Blanka Skálová a miss sympatie Anna Svobodová z 
Kynšperka nad Ohří.

14.3.  Soutěž Dívka roku 2008

Dívka roku 2008 – regionální kolo proběhlo v neděli 27.4. 2008 v Parkhotelu  
v Plzni. Atmosféra byla fantastická – skoro 400 lidí přišlo povzbudit 12 soutěžících  
ze západočeského regionu.

Soutěž se konala za účasti sponzorů, hostů, odborné poroty a tradičně s moderáto-
rem Janem Čenským. Mezi porotce zasedli mimo jiné také celebrity jako Jiří Mádl, 
Zbyněk Drda, Lucie Hadašová, Tereza Zimová a hlavně patronka soutěže Lilian Sarah 
Fischerová. Dále v porotě nechyběl např. choreograf, umělecký fotograf, mediální 
partneři, zástupci sponzorů, hostitelů nebo např. vrchní komisař kriminální Policie 
ČR. Pozvání přijali také např. Petr Pik, Karel Frýd nebo Michal Michaljec. Jelikož celá 
akce byla poprvé za 12 let konání akcí charitativní, výtěžek 13 650,- Kč předala  
na pódium ředitelka soutěže Ilona Křížková ředitelce Domova pro osoby se zdravot-
ním postižením v Bystřici nad Úhlavou Kateřině Šimkové.

Hřebem celého odpoledne bylo právě jejich taneční vystoupení, které diváci dopro-
vázeli bouřlivým potleskem. 
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SOUTĚŽNÍ DISCIPLINY:
1. ROZHOVOR S MODERÁTOREM: krátký rozhovor s moderátorem
( porota hodnotí schopnosti dívek vést konverzaci, reagovat na otázky, schopnost
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 estetický vzhled 
postavy s přihlédnutím k věkové kategorii)

5. VOLNÉ VYSTOUPENÍ: max. 3 minuty (tanec, hra na hudební nástroj, zpěv, dra-
matické vystoupení apod.) - porota hodnotí vhodnost předvedeného vystoupení 
vzhledem k věku dívek a úroveň celého vystoupení s přihlédnutím k jeho celkové 
náročnosti.

6. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: přehlídka oděvu na dané téma (kromě plavek), dívky mohou 
předvádět své vlastní módní kreace nebo modely sponzorů, prodejních či výrob-
ních 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.)
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Více o soutěži na www.divkaroku.cz nebo v našem fotoarchivu.
Fotky z posledního ročníku na www.gono.cz.
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14.4. Lyžařský kurz

Tak jako v loňském roce,tak i letos uspořádal Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná 
lyžařský kurz ,o který byl letos veliký zájem.Celkem bylo přihlášeno 42 účastníků.Roz-
dělili jsme družstva na lyžaře začátečníky, lyžaře pokročilé, snowboard - začátečníci  
a pokročilí.

Družstva vedli školení instruktoři s licencí. Počasí nám přálo, až na jednu neděli,  
kterou jsme museli odvolat vzhledem k nadměrnému větru a dešti. Bohužel jsme  
se nevyhnuli ani některým zraněním, ale to už asi k takovému výcviku patří. Velkou 
odměnou pro nás bylo, když někteří žáci, kteří stáli na lyžích úplně poprvé se ne-
mohli dočkat až bude zase neděle a pojedou na výcvik. Se slovy: „to je můj nejlepší 
den v životě“ se vrhli z kopce dolů.

Poslední výcvikovou neděli si děti i vedoucí opravdu užili. Nad Železnou Rudou bylo 
krásné slunečné počasí a děti nám předvedly, co se skutečně naučily. Dostaly slad-
kou čokoládovou medaili a drobný dárek. Děti, které absolvovaly celý kurz, dostaly 
osvědčení a ostatní dostaly diplom. 
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14.5. Letní činnost

V roce 2008 jsme připravili tradiční letní činnost na několika místech.

14.5.1.  Ozdravný pobyt v Itálii

Letní činnost odstartoval Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná již červnu.
Celkem 97 účastníků se vrátilo v úterý 24.6. z ozdravného pobytu z Itálie. Sdružení 
rodičů a přátel Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná již druhým rokem uspořádal 
tento pobyt u moře. Byl určen především pro rodiče s dětmi, ale i ostatní zájemce. 
Děti ve věku 1 - 15 let spolu s rodiči i prarodiči si užívaly prosluněné pláže. Ta mimo 
jiné nabízela mnoho atrakcí, výletů, diskoték, obchůdků a krásný velkolepý ohňostroj 
nad mořem.
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14.5.2.  Letní tábor v Klenovicích

Letošní tábor v Klenovicích proběhl za nepříliš příznivého počasí, přesto se však 
dětem program velmi líbil.
Celotáborová hra se nesla v duchu „Pravěku“ a nabízela pestrou paletu činností.  
A to jak sportovních, tak rukodělných - jako třeba výrobu zbraní, oděvů, práci  
s hlínou nebo vaření jídla na otevřeném ohni. Nechyběl samozřejmě ani táborový 
oheň, celodenní výlet na staročeský jarmark do Úterý. Navštívili nás také moderátoři 
z rádia Kiss Proton a tak jsme mohli prostřednictvím odpoledního vysílání pozdravit  
i rodiče a kamarády.
Doufáme, že v příštím roce k nám bude počasí přívětivější a my se zase všichni 
sejdeme na táboře v Klenovicích!
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14.5.3.  Příměstský tábor v DDM Kamarád

Tak jako každý rok, poslední týden letních prázdnin, se uskutečnil příměstský 
pobytový tábor v DDM Kamarád. Navštěvují ho nejen příznivci keramiky  
a výtvarných činností, které jsou náplní tohoto tábora, ale i ostatní zájemci.  
Děti mimo jiné podnikají různé výlety do okolí, připravují program k táboráku  
nebo se věnují sportu.
Tento příměstský tábor je stále více oblíben z řad rodičů, kteří v tomto období 
mohou svým dětem zajistit účelné využití posledních dnů prázdnin.
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14.6. Další příležitostné akce DDM Kamarád

14.6.1.  Halloween v Třemošné 

Jestliže jste neměli poslední pátek v říjnu co dělat, mohla vás zlákat nabídka DDM 
Kamarád, jež byl pořadatelem dalšího ročníku akce nazvané prostě a jen Halloween.
Se soumrakem se před budovou Chanosu začaly objevovat roztodivné masky  
a převleky, patřící dětem z Třemošné a blízkého okolí, které sem přišly oslavit svět-
lem svých lampiónů obdobu českých „Dušiček“. Mohli jste zde spatřit nejen víly, 
lesní žínky, bludičky, hejkaly, ale také smrtky, smrťáky, kostlivce a na to vše pak dohlí-
želo nepřeberné množství kouzelníků, čarodějů spolu s čarodějnicemi, ježibab  
a mnoho dalších pohádkových postaviček.

Tento rozmanitý průvod se po setmění vydal po cestě značené světýlky blikajících 
svíček 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 příbytků. Všichni nástrahy tmy zvládli 
velmi dobře 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 kterém se všechny strašidelné bytosti odebraly do svých pelíšků  
a pelechů.
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14.6.2.  Mikulášská nadílka v Horní Bříze

3.12.2008 se v Horní Bříze uskutečnila tradiční mikulášská nadílka. Sešlo se zde  
na 300 účastníků.

Na začátek programu si připravily mateřské školky krásné čertovské vystoupení, poté 
přišel MIKULÁŠ S HODNÝM ANDĚLEM A STRAŠLIVÝM ČERTEM.

Děti dostaly nadílku, ty nejmladší odevzdaly čertovi dudlíky, ty starší řekly básničku.
Mikulášskou ukončil ohňostroj.
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14.6.3.  Mikulášská nadílka v Třemošné 

V sobotu 6.12.2008 jsme v DDM Kamarád uspořádali již tradiční Mikulášskou nadílku 
tentokrát s pohádkou Kouzelná galoše.

Po představení si děti prohlédly loutky z pohádky a pak už přišel Mikuláš, anděl  
a čerti a rozdávali dětem drobné dárky.
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14.6.4.  1. bowlingový turnaj základní škol okresu Plzeň - sever 

Ve školním roce 2007 - 2008 DDM Kamarád vyhlásil ve spolupráce s Bowlingem 
Třemošná 1. ročník školní bowlingové, ligy pro ZŠ Plzeň - sever. Zúčastnilo se celkem 
7 družstev, která se utkala ve dvou hracích kolech o putovní pohár. V turnaji proběh-
la také na závěr soutěž jednotlivců. V dětské kategorii se na 1 místě umístil Vojtěch 
Bednář z Třemošné a v juniorech zvítězil Martin Široký z Horní Břízy. 

Věková kategorie:
- dětská věková kategorie – kolektivy do 10 let ( 1. – 5. třída ZŠ )
- juniorská věková kategorie – kolektivy do 15 let ( 6. - 9. třída ZŠ )

VÝSLEDKY  TURNAJE

Turnaj základních škol  – děti
Pořadí  Družstvo    Body 1. kola  Body 2. kola  Celkové body  
1.  ZŠ Třemošná – děti   2 470   2 502   4972
2.  ZŠ Všeruby – děti   1 344   1 575   2919
3.  ZŠ Trnová – děti   1 204   1 373   2577

 
Turnaj základních škol – junioři
Pořadí  Družstvo    Body 1. kola  Body 2. kola  Celkové body
1.  ZŠ Horní Bříza – junioři  3 361   3 695   7056
2.  ZŠ Chotíkov – junioři   2 658   2 631   5289
3.  ZŠ Třemošná – junioři   2 552   2 624   5176
4.  ZŠ Všeruby – junioři   2 040   2 547   4587

            Všeruby - děti                                 Třemošná - děti             Trnová - děti 

           Horní Bříza - junioři                      Všeruby - junioři         Chotíkov - junioři    Třemošná - junioři
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14.6.5.  Oslavy Dne dětí v Horní Bříze 

31.5.2008 jsme v Horní Bříze oslavili DEN DĚTÍ. Akce se uskutečnila za restaurací 
Oáza od 14.00 hod.

Pro děti bylo připraveno několik soutěží o sladkosti a věcné ceny. Po celé odpoledne 
byl k dispozici skákací hrad, klauni rozdávali balonky, zasoutěžit si děti mohly  
i s našimi hasiči.

O kulturní vstup se postarala Veronika Fránová s jejími děvčaty, která předvedla dvě 
sestavy stepaerobicu.
Jako zlatý hřeb byla již podruhé oblíbená pěnová koupel, kterou zajisté všichni oceni-
li v třiceti stupňovém horku.

14.6.6.  Oslavy Dne dětí v Třemošné

Třemošenské nedělní oslavy začaly jako každý rok loutkovým představením v Domě 
dětí Kamarád. Tentokrát si třemošenští loutkáři připravili premiéru pohádky „Chytrá 
princezna“. Po představení následovala ukázka loutek. Děti si samy mohly vyzkoušet 
vodění loutek.
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Vše následně vyvrcholilo odpoledním programem v prostorách bowlingu ve Třemoš-
né. Děti soutěžily o ceny, využily atrakcí – obří skluzavky a fotbalisty, shlédly taneční 
a cvičební vystoupení. Místní hasiči připravili pro děti pěnovou lázeň, kde se děti 
dostatečně vyřádily. Na úplný závěr si děti zahrály bowlingový turnaj o ceny. Vítězové 
jednotlivých věkových kategorii – do 6 let Martina Košková, do 9 let Sára Kubíková, 
do 12 let Tadeáš Pudelský a nad 12 let David Bohmann obdrželi od pořadatelů pěkné 
ceny.

Zlatým hřebem celého odpoledne beze sporu bylo vystoupení Zbyňka Drdy – vítěze 
Superstar, který dětem nejen zazpíval, ale poskytl autogramiádu a zapojil se také  
do soutěží. Dětem zatančil také taneční soubor ŠKRTT DDM Kamarád.
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14.6.7.  Vzdělávání pedagogů - Vodácký kurz na řece Salza

14.6.8.  Vzdělávání pedagogů - Školení jumping
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14.6.9. Den s Deníkem v Třemošné
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14.6.10. Charitativní podpora Domovu pro osoby se zdravotním  
  postižením v Bystřici nad Úhlavou 
 

Návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou - 
předání šeku s finančním výtěžkem z regionálního kola soutěže Dívka 2008 ředitelce 
Ing. Kateřině Šimkové.

Návštěva mezi klienty Domova a jeho prohlídka v nás zanechala hluboké zážitky.
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14.6.11. Klub pro neorganizované děti - spontánní činnost 
 

fotografie z herny

fotografie z internetové kavárny fotografie recepce
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14.7. Napsali o nás
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14.8. Kolektiv interních pracovníků 

Iva Kuneschová se synem Vítkem Marta Vavříková se synem Vašíkem

společná fotografie z roku 2007


