


Kontaktní informace

Vítáme tě u nás v „domečku“! 

Na této úvodní stránce najdeš potřebné kontakty na všechna naše pracoviště.

DDM Kamarád Třemošná – Tyršova
Tyršova 916, 330 11 Třemošná

Mgr. Jiří Bulín, ředitel DDM
telefon: 605 247 386, e-mail: bulin@ddmkamarad.cz

Silvie Šnajdrová, provozní účetní
telefon: 777 251 012, e-mail: ucetni@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště Sport centrum Chanos
U Stadionu 964, 330 11 Třemošná

Martina Dyková, vedoucí pracoviště
telefon: 605 247 384, e-mail: chanos@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště MZŠ Zruč-Senec
Školní 197, 330 08 Zruč-Senec

Stanislav Kutheil, vedoucí pracoviště 
telefon: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště IZMŠ Trnová
Trnová 222,  330 13 Trnová

Mgr. Jiří Bulín, vedoucí pracoviště 
telefon: 605 247 386, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz

odloučené pracoviště ZŠ Ledce
Ledce 15, 330 14 Ledce

Mgr. Jiří Bulín, vedoucí pracoviště 
telefon: 605 247 386, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz

Dětský koutek Krteček
U Stadionu 964, 330 11 Třemošná

Mgr. Lucie Karbanová, vedoucí učitelka 
telefon: 605 247 387, krtecek@ddmkamarad.cz



- 3 -

Úvodní slovo

Prátelé, kamarádi,Prátelé, kamarádi,

opět po roce se vám do rukou dostává nabídka našich kroužků, akcí a  tolik 
oblíbených táborů, které organizujeme jak v  létě, tak během školního roku. 
Ten uplynulý byl pro nás v mnohém ve znamení restartu. Moc vám děkujeme 
za vaše zapojení do všech možných aktivit v rámci našeho/vašeho domu dětí 
a mládeže. 

Opravdu to tak je. DDM Kamarád je náš stejně jako váš, protože jej tvoříme 
společně. Dáváme mu nejen nápady, plány a konkrétní nabídku činností, ale 
i život. Díky vám ožívají naše nápady a přání.  Kroužky se plní, akce jsou plné 
smíchu a radosti ze společně strávených chvil a na tábory se nám opakovaně 
vrací účastníci, kterým se mnohdy nechce domů, a pobyt na něm by si rádi 
prodloužili. To v nás vzbuzuje radost, vděk a zároveň velký závazek, abychom 
i nadále dávali do jejich příprav maximum a mohli se i napřesrok těšit hojné 
účasti. 

Když se nyní podíváme v čase zpět, vidíme krásnou mozaiku činností, které 
jsme společně mohli prožít. Úplně nejdříve to bylo dobrodružství na divoké 
řece Salze v Rakousku, která nás naučila, že živel si zaslouží respekt a pokud 
jej ztratíme, může se nám stát, že ztratíme i pevnou půdu pod nohama a skon-
číme ve studené vodě. To platí i v životě, ale naštěstí vždy jsou kolem přátelé, 
kteří pomohou.

Zhruba v  polovině září začala činnost většiny kroužků. Mohli jste navštěvo-
vat kroužky sportovní, kreativní, jazykové, polytechnické, umělecké a dokonce 
jeden přírodovědný. Zde patří obrovské poděkování vedoucím jednotlivých 
kroužků, kteří obětavě celý rok kroužky vedli a předávali své znalosti a zkuše-
nosti mladším nadšencům. 

vv



- 4 -

Úvodní slovo

Podzimní prázdniny, stejně jako jarní jsme společně strávili v  Jump aréně, 
Aquapalace v Čestlicích, Farmaparku u Toma, v Techmanii, v okolí Třemošné 
a někteří i v rámci NERF soustředění. Byly to opravdu velmi nabité dny.

Kdo chtěl, mohl se o něco později příjemně bát spolu s kamarády při halloween-
ském průvodu potemnělými ulicemi a parky ve Třemošné.

Jedině díky řadě pevných přátelství, neutuchajícímu nadšení a  obětavosti 
mohlo naše loutkové divadlo oslavit v listopadu 100 let svého působení. Je to 
opravdu neskutečné a přál bych původním zakladatelům divadla, aby viděli, 
jak jejich dítko vyrostlo a kam se až dostalo.

Vyrobit si adventní dekorace a potěšit své blízké je krásná akce, kterou si ka-
ždoročně nenechají ujít desítky našich návštěvníků nezávisle na věku. Máme 
velikou radost, že se zde potkávají všechny tři generace a společně tvoří něco, 
co dělá radost všem.

Po novém roce nás čekal maškarní karneval, na kterém úsměv na tvářích dětí 
kouzlila nejen klaunka Pepina. Zapomenout nesmíme ani na lyžařské výjezdy 
do Krušných hor, kam každoročně odjíždí ze Třemošné a okolí autobus plný 
natěšených lyžařů a snowboardistů. Na svahu je velmi důležitá vzájemná tole-
rance a ohleduplnost, a protože máme skvělé děti i další účastníky, proběhly 
všechny výjezdy krásně, kamarádsky a s úsměvem na tváři.

Dětský koutek Krteček letos otevřel své dveře pro další naše nejmladší a bě-
hem roku udělali opravdu velký pokrok. Mnoho věci se naučili, dozvěděli a za-
žili. Nezbývá než jim popřát inspirativní nový školní rok v mateřské škole.

Indiáni k nám zavítali v rámci indiánského dne začátkem června a kdo chtěl, 
mohl absolvovat nejrůznější zkoušky dovedností, aby mohl v  závěru svého 
dobrodružného putování vyrazit hledat zlato.
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Úvodní slovo

Pomalu se dostáváme k našim letním táborům, kterých letos proběhlo hned 
devět. Vypisovat, co děti na kterém zažily, by bylo opravdu na dlouho. Ten 
z vás, kdo na nějakém byl, ví a kdo nebyl, rozhodně by to měl v příštím roce 
napravit. Slovy totiž nelze vyjádřit atmosféra a zážitky, které máme to štěstí na 
táborech vnímat na vlastní kůži. 

Na letních táborech se vystřídaly stovky účastníků od nejmladších po starší 
a byla to vážně jízda. Poděkování patří vedoucím, bez kterých by žádný tábor 
nemohl fungovat. Právě oni jsou v nejbližším kontaktu s dětmi, pomáhají jim, 
komunikují s nimi a díky nim má tábor tu správnou atmosféru. Program ale 
není všechno – hladový táborník, špatný táborník, proto poděkování zaslouží 
i naše paní kuchařky a další personál, který zajišťuje tu prozaickou část našich 
pobytových táborů. Největší dík však patří vám, účastníkům, bez kterých by se 
žádný tábor ani jakákoli jiná aktivita nemohla vůbec uskutečnit. Každý jsme 
střípkem v mozaice, kterou společně tvoříme. Kdyby chyběl jen jediný střípek, 
už by ten výsledný obraz nebyl tak skvělý. 

Tohle platí na táborech i v činnosti našeho/vašeho domu dětí. Všichni jsme 
střípky, a aby nám střípky v mozaice držely a dům dětí hezky stál, musí být 
něčím přilepeny. Tím lepidlem v našem případě je přátelství, což vyplývá i při 
našem ohlédnutí se za minulým školním rokem.

Přeji nám všem, abychom se mohli od září setkávat co možná nejvíce a aby si 
do DDM Kamarád našlo cestu co nejvíce z vás. 

Budeme se těšit na kroužcích, akcích nebo na táborech na viděnou:-).
                     

Jirí Bulín Jirí Bulín 
ředitel DDM Kamarád

vv
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Pracoviště Tyršova

Ahoj, já jsem Oskar a provedu tě hlavním pracovištěm DDM Kamarád v Tyršově 
ulici.

Co tu můžeš vidět a zažít? Je tu spoustu zajímavých kroužků. Třeba keramika, 
dramaťák, loutkové divadlo, stolní tenis, florbal a horolezení. Ale to nejsou 
všechny, další fajnové kroužky najdeš na následujících stránkách naší nabídky. 
Tak si to všechno přečti, aby ti žádný neutekl.
 
A bacha! Taky je tady kancelář našeho pana ředitele Jiřího Bulína, který má fakt 
všechno pod palcem a hned tak ho něco nevyvede z míry. A navíc ti ochotně 
poradí a pomůže, pokud budeš mít nějaký dotaz nebo problém. 
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Pracoviště Tyršova

Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
Tyršova 916

330 11 Třemošná

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jiří Bulín 
tel.: 605 247 386 

e-mail: bulin@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Tyršova

Horolezecké kroužky 
(identifikační číslo: 01)

vedoucí:  Mgr. Jiří Bulín
místo:   sál DDM Kamarád Třemošná – Tyršova
den a čas:  pondělí 16:00–17:00
   úterý 15:00–16:00* 
   úterý 16:00–17:00
cena na pololetí: 400 Kč

* nabízíme možnost vyzvedávání a odvedení dětí na kroužek z družiny ZŠ Třemošná

Holky a kluci, víte, že máme v sále v Tyršově ulici pět metrů vysokou umělou 
horolezeckou stěnu? Můžeš si vyzkoušet lezení až na sedmi cestách různých 
obtížností. Najdeš tu i dvě převislé cesty, které jsou určeny pro zdatnější lezce. 
A nebojte se, že byste spadli, kdyby se vám výstup nevydařil. Úroveň jištění je 
velmi vysoká – tzv. jištění shora přes karabiny, slaňovací osma a sedací úvazky.

Naučíš se vázat základní horolezecké uzly, překonáš strach z výšek, zdokonalíš 
se v lezení a ti šikovnější z vás se naučí i jistit své kamarády.
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Pracoviště Tyršova

Bowlingový kroužek 
(identifikační číslo: 02)

vedoucí:  Ladislav Vokroj
místo:   Bowling Třemošná
den a čas:  čtvrtek 15:00–16:30 
cena za pololetí: 600 Kč

Bowlingové kroužky mají v DDM Kamarád dlouholetou tradici. Díky skvělé 
spolupráci s Bowlingem Třemošná a zkušeným trenérem Láďou určitě budeš 
mít mnoho úspěchů na turnajích, kterých se budeš účastnit s ostatními hráči  
během celého roku.
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Pracoviště Tyršova

Tanec je nejen úžasná aktivita, ale také netradiční sportovní disciplína. Hlavně 
u vás, nejmenších dětí, rozvíjí pohybové a rytmické dovednosti. Pokud ti je od 
6 do 10 let, přihlas se na speciální školu tance. Najdeš v ní spoustu nových ka-
marádů a kamarádek. Honza s Luckou kladou důraz na všestrannou přípravu, 
takže se máš na co těšit.

vedoucí:  Ing. Jan Blažek a JUDr. Lucie Blažková
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  středa 17:00–18:00
cena za pololetí: 500 Kč

Škola tance
(identifikační číslo: 03)
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Pracoviště Tyršova

Rope skipping – švihadlování
(identifikační číslo: 04)

vedoucí:  Martina Sudíková
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  pondělí 17:00–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Švihadlování je sportovní aktivita, která rozvíjí koordinaci, rychlost, vytrvalost, 
obratnost, smysl pro rytmus a hlavně je to velká zábava. Vyzkoušíš si skákání  
v jednom, ale i ve více lidech. A přitom si s sebou nemusíš brát vůbec nic. Vše 
je k dispozici. Vezmi si jen dobrou náladu a chuť si zaskákat.
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Pracoviště Tyršova

Florbalový kroužek 
(identifikační číslo: 05)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   tělocvična ZŠ Třemošná
den a čas:  pondělí 16:00–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Florbal je dnes velmi populární. Stejně jako hokej nebo fotbal. Přidej se k nám 
a reprezentuj s námi DDM Kamarád na soutěžích v rámci celé ČR.
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Pracoviště Tyršova

NERF 
(identifikační číslo: 06)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   park u TJ Sokol Třemošná a Sport centrum Chanos
den a čas:  čtvrtek 16:30–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

NERF je váš oblíbený kroužek. Na podzim a na jaře si hrajeme v lese a v zim- 
ních měsících, kdy se brzy stmívá, jsme v hale. Utvoříme dva týmy hráčů  
a budeme mezi sebou soupeřit o protivníkovu trofej. Hra má přesná pravidla. 
Když jsi zasažen, musíš opustit herní pole a usednout na trestnou lavici, do hry 
se můžeš vrátit až po uplynutí dvouminutového trestu.
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Pracoviště Tyršova

Airsoft 
(identifikační číslo: 07)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   park u TJ Sokol Třemošná a Sport centrum Chanos
den a čas:  úterý 16:00–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Airsoft je nadstavbou kroužku NERF. Čeká tě pohyb v přírodě, maskování a tak-
tika, přičemž bezpečnost je vždy na prvním místě.

Frisbee ultimate 
(identifikační číslo: 08)

vedoucí:  Libuše Ringelhánová
místo:   podzim, jaro a léto v exteriéru, v zimě ve Sport centru 
   Chanos
den a čas:  pátek 15:30–17:00
cena za pololetí: 400 Kč

Frisbee je kolektivní a dynamická bezkontaktní hra, ve které nerozhoduje věk 
ani pohlaví. Hraje se létajícím diskem v sedmičlenných týmech.
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Pracoviště Tyršova

Parkour 
(identifikační číslo: 09)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   tělocvična ZŠ Třemošná
den a čas:  pondělí 15:30–16:30
cena za pololetí: 400 Kč

Hmmm, taky nevíš, co je to parkour? Standa nám to raději vysvětlí sám.

„Parkour není extrémní sport, ale umění pohybu (l’art du déplacement), je to 
kroužek pro odvážné kluky a holky od první třídy ZŠ. Parkour se zaměřuje na 
trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situa-
cích (a především kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě. Je to disciplína 
francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do 
bodu B (a také se umět dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) 
za použití vlastního těla, a to prostřednictvím přemetů, salt vzduchem, skoků 
apod. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí, od větví 
přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi a může být provozován jak ve 
městě, tak na venkově. Muž provozující parkour je traceur, žena pak traceurka.“ 

Taky jsi z toho mimo? Pak neváhej a přijď si to vyzkoušet a uvidíš, co všechno 
je parkour!
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Pracoviště Tyršova

Zahrát si „pinčes“ můžeš v tomto kroužku s mnohaletou tradicí. Osvojíš si zá-
bavnou formou základní principy a pravidla této oblíbené hry. 

Stolní tenisté se účastní mnoha turnajů, a tak můžeš získat mnoho trofejí.

vedoucí:  Míra Krejčí
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  čtvrtek 18:00–20:00
cena za pololetí: 400 Kč

Stolní tenis pro dospělé
(identifikační číslo: 11)

vedoucí:  Václav Stehlík a Radek Konop
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  čtvrtek 16:30–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Stolní tenis pro děti 
(identifikační číslo: 10)
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Pracoviště Tyršova

Cvičení pro ženy
(identifikační číslo: 13)

vedoucí:  Božena Bumbálková
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  pondělí od 19:00
   středa od 19:00
cena za pololetí: 300 Kč

vedoucí:  Markéta Smazalová
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  úterý 10:00–11:00
cena za pololetí: 400 Kč

Mámy v rytmu
(identifikační číslo: 12)

Tanec pro maminky s dětmi ve věku 1–5 let. U nás platí – spokojená máma = 
spokojené dítě/děti. Proto hudbu vybíráme tak, aby si tanec užily hlavně ma-
minky. Děti se mohou k tanci připojovat a odpojovat podle libosti. Tanec bude 
volný, tedy každá maminka bude tančit podle své chuti a potřeb – někdy víc 
řádit, jindy víc odpočívat. Moc se na vás všechny těší Markéta a Natánek.
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Pracoviště Tyršova

V tomto kroužku se můžeš těšit na modelování z keramické hlíny a  zdobení 
barevnou engobou, glazováním i dalšími technikami. Podle svojí šikovnosti bu-
deš vytvářet jednoduché, ale i složitější výrobky a rozvíjet tak svou tvořivost, 
manuální zručnost, fantazii a představivost. 

Kroužek je vhodný zejména pro vás, děti, které se připravujete na talentové 
zkoušky na umělecké školy.

vedoucí:   Jana Potužáková
místo:    keramická dílna DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:   úterý 16:00–17:30
cena za pololetí:  650 Kč

Keramika pro děti 
(identifikační číslo: 14)
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Pracoviště Tyršova

Bylo nám 100 let!
O našich loutkářích toho nejvíc přece ví Kašpárek. 
Dávám mu teď prostor, aby tě s nimi seznámil.

„Jéé, děkuji ti... Tak ahoj, děti. Já to vezmu jen tak 
letem světem. Naše divadlo je druhým nejstar-
ším amatérským souborem v západních Čechách. 
Vznikli jsme v roce 1921 a od té doby s menšími 
přestávkami bavíme naše dětské publikum po 
celé České republice.

Je ti od 8 do 100 let? Tak neváhej a přijď se k nám 
podívat. S námi se naučíš pracovat s hlasem, ovlá-
dat různé druhy loutek, zkoušet nové pohádky, 
vyrábět kulisy a rekvizity a zažiješ spoustu legra- 
ce. A  hlavně budeš hrát představení nejmenším 
divákům jak v Třemošné, tak na zájezdech.

Pojď s  námi rozvíjet již stoletou tradici loutkář-
ství v Třemošné.

www.facebook.com/loutkovedivadlotremosna
www.divadlotremosna.cz

vedoucí:   Radek Koňařík
místo:    zkušebna a sál DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:   sobota 1x za 14 dnů
cena za pololetí:  400 Kč

Loutkové divadlo Třemošná 
(identifikační číslo: 15)
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Pracoviště Tyršova
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Pracoviště Tyršova



- 22 -

Pracoviště Tyršova

vedoucí:  Jana Vítová
místo:   klubovna DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  středa 16:30–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Šikovné ruce
(identifikační číslo: 16)

Výroba ozdob, doplňků a dekorací z různých materiálů a za pomoci tradičních 
i netradičních postupů.
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Pracoviště Tyršova

Hello, how are you? Fine? 

Určitě chceš anglicky umět víc než tyto základní fráze. Proto se přihlas do krouž-
ku angličtiny, aby se naplnilo pořekadlo: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem!

Anglický jazyk 
(identifikační číslo: 17)

vedoucí:  Kateřina Jurinová a Veronika Vespalcová
místo:   klubovna DDM Kamarád – Tyršova
den a čas:  bude upřesněno
cena za pololetí: 400 Kč
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Pracoviště Tyršova

Patříš mezi takzvané „tiché blázny“? Pak rybářský kroužek je pro tebe ten pravý. 
Naučíš se tu vše potřebné pro chytání ryb. Kroužek je určen pouze pro děti, 
které mají o rybaření opravdový zájem.

vedoucí:  Jan Martínek
místo:   sál DDM Kamarád – Tyršova + rybník Třemošná
den a čas:  úterý 17:00–18:00 (od října 2022)
cena za pololetí: 400 Kč

Rybářský kroužek
(identifikační číslo: 18)
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Pracoviště Tyršova

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání  kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  orientační a budou přizpůsobeny většině  
přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze na základě vystavené faktury za každé pololetí zvlášť.
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Sport centrum Chanos

Ahoj, já tě provedu pracovištěm Sport centra Chanos. Jsem tu totiž jako doma 
a jmenuji se Vanda.

Co se tady děje? Můžeš si tu zacvičit, naučit se hrát na kytaru, namalovat si 
něco hezkého nebo se starat o nová zvířátka v teráriích. Není to zdaleka všech-
no, co se tady dělá, ale to najdeš na dalších stránkách.

Paní recepční Martina Dyková ti se vším ráda poradí a pomůže. 
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Sport centrum Chanos

Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště Sport centrum Chanos

U Stadionu 964
330 11 Třemošná

Kontaktní osoba: 

Martina Dyková
vedoucí pracoviště 
telefon: 605 247 384

e-mail: chanos@ddmkamarad.cz
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Sport centrum Chanos

Jóga pro děti  
(identifikační číslo: 31)

vedoucí:  Bc. Eva Bulínová
místo:   hala Sport centrum Chanos
den a čas:  čtvrtek 15:00–16:00
cena za pololetí: 400 Kč
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Sport centrum Chanos

Zumba pro děti
(identifikační číslo: 32)

vedoucí:  Eva Karbanová, DiS.
místo:   hala Sport centrum Chanos
den a čas:  úterý 17:00–18:00/začátečnící*
cena za pololetí: 400 Kč

* nabízíme možnost vyzvedávání a odvedení dětí na kroužek z družiny ZŠ Třemošná

Už jste zkusili zumbu? Ty nevíš, co to je? Tak tedy zumba je taneční program 
zahrnující zábavu, výbornou hudbu a skvělou atmosféru. Základem jsou la-
tinskoamerické tance a aerobik. Zumba také využívá kroky salsy, merengue, 
reggaetonu a další taneční prvky. Vychází z principu, že cvičení by mělo být 
zábavné a jednoduché. 

Chytlavá muzika tě rozhodně nenechá v klidu a vrhne tě přímo do víru tance. 
Střídá se rychlé a pomalé tempo a díky rozmanitosti kroků zumba všechny 
prostě baví!
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Sport centrum Chanos

Predátor race – od 10 let
(identifikační číslo: 33)

vedoucí:  Jiří Ulč
místo:    Sport centrum Chanos
den a čas:   úterý 16:00–17:30     
cena za pololetí:  400 Kč

Běh je nejpřirozenějším a  nejzdravějším způsobem pohybu člověka. Běhání 
v krásných třemošenských lesoparcích je sice zdravé, ale ne úplně zábavné. 
Co si tak běh trochu zpestřit? Překážkový běh PREDÁTOR RACE je to pravé pro 
správné holky a kluky. Budeme trénovat na vytrvalostní závody v Plzni, kde si 
změříme své síly s ostatními dětmi.
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Sport centrum Chanos

Zoologický kroužek – od 8 let
(identifikační číslo: 35)

vedoucí:  Jan Dohnal
místo:   terárium DDM Kamarád (Chanos)
den a čas:  úterý 16:00–18:00 a dle domluvy v ZOO Plzeň
cena za pololetí: 600 Kč
   maximálně 16 dětí
Přihlášky pouze prostřednictvím vedoucí pracoviště na tel.: 605 247 384.

Líbí se ti zvířata a příroda? Pak právě zoologický kroužek je pro tebe ten pravý. 
Od svého vzniku si získal velikou oblibu, která je ještě umocněna tím, že čas od 
času navštívíš ZOO Plzeň a dostaneš se do míst, která běžný návštěvník nemá 
šanci vidět.

Gymnáček
(identifikační číslo: 34)

vedoucí:  Barbora Krampolová
místo:   hala Sport centrum Chanos
den a čas:  pondělí 16:00–18:00
cena za pololetí: 400 Kč

Pro holky i kluky od 4 do 10 let.

Aktivní sportovní zájmový kroužek, který zábavnou a poutavou formou kom-
binuje prvky sportovní a  moderní gymnastiky, tance, posilování, akrobacie 
a aerobních cvičení.

Děti se při nejrůznějších aktivitách učí pracovat s vlastním tělem a rozvíjí své 
pohybové schopnosti a  dovednosti. Věnujeme se např. schopnosti vnímání 
a vyjadřování hudby pohybem, ale také různým hrám a soutěžím, při kterých 
rozvíjíme sílu a výbušnost.
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Sport centrum Chanos

Plastikoví, železniční a lodní modeláři – mladší žáci 
(identifikační číslo: 36)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:    klubovna modelářů Sport centrum Chanos
den a čas:   středa 16:00–18:00
cena za pololetí:  400 Kč

Prvňáci až páťáci, stavíte rádi plastikové modely letadel, aut, lodí a diorám?  
V kroužku se seznámíte se stavbou plastikových modelů, ale vyzkoušíte si také 
postavit jednoduché létající modely. Naše klubovna je vybavena špičkovým 
akumulátorovým modelářským nářadím. Budete mít své zásuvky u pracovních 
stolů, do kterých si uložíte rozestavěné modely a své modelářské nářadíčko. 
Pořádáme různé soutěže a o Vánocích máme svou modelářskou vánoční besíd-
ku s nadílkou. Každý nově příchozí modelář do našeho kroužku je po splnění 
nováčkovských podmínek přijat za řádného člena leteckého klubu, s právem 
nosit  klubovou leteckou bundu, kšiltovku, mikinu, tričko a má napořád svou 
fotografii na zdi cti v klubovně.

Jezdíme po České republice na modelářské výstavy, veletrhy a letecké dny. Vy-
vrcholením celoroční modelářské činnosti je týdenní pobytové prázdninové 
soustředění na letišti Aeroklubu Plasy.
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Sport centrum Chanos

Letečtí modeláři – starší žáci
(identifikační číslo: 37)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:    klubovna modelářů Sport centrum Chanos
den a čas:   pátek 16:00–18:00
cena za pololetí:  400 Kč

Kroužek je určen pro pokročilé letecké modeláře, holky a  kluky od 6. do  
9. třídy základní školy a studenty středních škol. Stavíme funkční, rádiem říze-
né modely letadel, aut a lodí. Trénujeme pilotování skutečných letadel na pro-
fesionálních leteckých simulátorech, abychom o prázdninách mohli na letec-
kém táboru s opravdovými letouny aeroklubu létat. Studujeme základy letecké 
aerodynamiky, mechaniky letu, letecké meteorologie, stavby a konstrukce le-
tadel a fyziky. Jezdíme na letecké dny, letecké konference, modelářské veletrhy 
a výstavy jak v České republice, tak i do zahraničí. Při vhodných povětrnostních 
podmínkách létáme na našem klubovém modelářském letišti s drony a moto-
rovými modely letadel řízenými RC soupravou. Pořádáme různé soutěže a o Vá-
nocích máme svou modelářskou vánoční besídku s nadílkou. 

Vyvrcholením celoroční modelářské činnosti je pobytový letecký tábor na leti-
šti Aeroklubu Plasy a soustředění  našeho modelářského kroužku na stejném 
letišti. 
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Sport centrum Chanos

Výtvarný ateliér – děti  
(identifikační číslo: 38)

vedoucí:  Karel Švuger
místo:   výtvarný ateliér Sport centrum Chanos
den a čas:  úterý 15:30–17:30
cena za pololetí: 650 Kč

Máš chuť stát se opravdovým malířem s paletou, štětcem a malířským stoja-
nem? Já tento kroužek navštěvuji a je to paráda! Karel Švuger, který nás učí 
mnoho technik, je zkušeným malířem a výtvarníkem. Seznamuje nás i s růz-
nými jinými pokročilými výtvarnými technikami, jako je třeba linoryt, koláže, 
mandaly a spoustou dalšího. Přijď mezi nás, těšíme se.

Rošťáci
(identifikační číslo: 40)

vedoucí:  Irena Jelínková
místo:   Sport centrum Chanos 
den a čas:  středa 16:00–17:00
cena za pololetí: 400 Kč

Logopedická průprava hravou formou pro děti od 4 let. Rozvoj hrubé a jemné 
motoriky, pohybové hry, říkanky.

Trampská kytara
(identifikační číslo: 39)

vedoucí:  bude upřesněno
místo:   Sport centrum Chanos
den a čas:  bude upřesněno
cena za pololetí: 400 Kč
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Sport centrum Chanos

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku! 

Po skončení kroužku přebírá plnou  

zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  

orientační a budou přizpůsobeny většině  

přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze na základě vystavené  

faktury za každé pololetí zvlášť.
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Sport centrum Chanos
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Užitečné informace

Další užitečné informace 
Na této stránce najdeš informace, kdy začínají školní prázdniny,  

dny volna a termíny začátků a ukončení činnosti zájmových kroužků.

Provozní doba v DDM:
1. 9. až 16. 12. 2022

9. 1. až 16. 6. 2023

Zahájení činnosti kroužků: 
Individuálně podle rozhodnutí jednotlivých vedoucích,  

nejpozději však ke 4. 10. 2022.

Prázdniny a státní svátky:
28. 10. 2022 – Den vzniku samostatného československého státu

26. 10. až 30. 10. 2022 – podzimní prázdniny

3. 2. 2023 – pololetní prázdniny

13. 2. až 19. 2. 2023 – jarní prázdniny

6. až 10. 4. 2023 – velikonoční prázdniny

1. 7. až 3. 9. 2023 – letní prázdniny

V případě ředitelského volna v ZŠ Třemošná  

bude přerušena činnost i v DDM Kamarád  

včetně Dětského koutku Krteček.
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Pracoviště Zruč-Senec

Ahoj, já jsem Felix a ukážu ti, co se děje u nás ve škole ve Zruči. Pokud rád/a 
maluješ, tvoříš z hlíny, cvičíš, zajímá tě divadlo, chceš umět anglicky nebo se 
zlepšit ve výslovnosti, pak jsi tady správně. Má to tady pod palcem Standa 
Kutheil, na kterého se můžeš se vším obrátit.
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Pracoviště Zruč-Senec

Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště MZŠ Zruč-Senec

Školní 197
330 08 Zruč-Senec

Kontaktní osoba: 

Stanislav Kutheil 
vedoucí pracoviště 
telefon: 605 247 385

e-mail: info@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Zruč-Senec

Reálná sebeobrana 
(identifikační číslo: 50)

vedoucí:  Stanislav Kutheil
místo:   malá tělocvična MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  čtvrtek 15:00–16:00
cena za pololetí: 400 Kč

Jsou věci, které neovlivníš, a  proto je dobré být na ně připraven. Vyzkoušej 
kroužek reálná sebeobrana.

Jedná se o moderní výukový program prevence úrazů, násilí a podpory bezpeč-
nosti pro děti. 

Naučíš se bránit proti útoku člověka nebo zvířete, posílíš svoje psychické a fy-
zické schopnosti, získáš sebeúctu a sebedůvěru.
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Pracoviště Zruč-Senec

Keramika pro děti 
(identifikační číslo: 51)

vedoucí:  Mgr. Markéta Kodajková Bocková
místo:   keramická dílna – MZŠ Zruč-Senec
   max. 10 dětí (pro děti mimo ŠD)
den a čas:  úterý 14:15–15:45
cena za pololetí: 650 Kč

Keramika pro děti 
(identifikační číslo: 52)

vedoucí:  Martina Košařová
místo:   keramická dílna – MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  středa 15:00–16:00 mladší děti (max. 10 dětí)
   středa 17:00–18:00 starší děti (max. 10 dětí)
cena za pololetí: 650 Kč



- 46 -

Pracoviště Zruč-Senec

Výtvarně-umělecký kroužek
(identifikační číslo: 53)

vedoucí:  Ema Nováková
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  15:30–17:00 (den bude upřesněn dle časových  
   možností vedoucí a přihlášených)
cena za pololetí: 650 Kč

Ema Nováková věnující se uměleckému a užitému designu si pro vás připravila 
celou řadu zajímavých technik: rozvoj perspektivy, kreativní tvorba, figurální 
kresba, abstraktní umění, kresba zátiší, stylizace – zjednodušování obrazů po-
mocí črtání… Později můžete samozřejmě přijít i s vlastním nápadem.
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Pracoviště Zruč-Senec

Jóga pro děti
(identifikační číslo: 54)

vedoucí:  Mgr. Markéta Kubíková
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  úterý 12:45–14:45
cena za pololetí: 400 Kč

Francouzština pro začátečníky  
(identifikační číslo: 55)

vedoucí:  Ing. Michaela Husníková
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  pondělí 13:50–14:35
cena za školní rok: 1 400 Kč včetně studijních materiálů
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Pracoviště Zruč-Senec

Anglický jazyk  
(identifikační číslo: 56)

vedoucí:  Ing. Michaela Husníková
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  čtvrtek 12:45–13:30
cena za školní rok: 1 400 Kč včetně studijních materiálů

Angličtina pro 1., 2. a 3. třídu  
(identifikační číslo: 57)

vedoucí:  Ing. Michaela Husníková
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  pondělí 15:05–15:50
cena za školní rok: 1 400 Kč včetně studijních materiálů

Anglická konverzace pro středně pokročilé  
(identifikační číslo: 58)

vedoucí:  Ing. Michaela Husníková
místo:   MZŠ Zruč-Senec
den a čas:  pondělí 15:05–15:50
cena za školní rok: 1 400 Kč včetně studijních materiálů
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Pracoviště Zruč-Senec

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku! 

Po skončení kroužku přebírá plnou  

zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  

orientační a budou přizpůsobeny většině  

přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze na základě vystavené  

faktury za každé pololetí zvlášť.
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Pracoviště Trnová

Ahoj, já jsem Natálka a seznámím tě s aktivitami, které se budou dít u nás ve 
škole v Trnové. Pokud rád modeluješ, hraješ stolní hry, cvičíš, pak jsi tu správ-
ně. 

S veškerými dotazy se můžeš obrátit na Jirku Bulína.  
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Pracoviště Trnová

Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště IZMŠ Trnová

Trnová 222
 330 13 Trnová

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jiří Bulín
telefon: 607 699 709

e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Trnová

Keramika 
(identifikační číslo: 60)

vedoucí:  Pavla Čásová a Květuše Herejtová
místo:   keramická dílna IZŠ Trnová
den a čas:  středa (čas bude upřesněn)
cena za pololetí: 650 Kč
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Pracoviště Trnová

Keramika pro děti z MŠ 
(identifikační číslo: 61)

vedoucí:  Pavla Čásová a Květuše Herejtová
místo:   keramická dílna IZŠ Trnová
den a čas:  středa (čas bude upřesněn)
cena za pololetí: 450 Kč
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Pracoviště Trnová

Anglický jazyk 
(identifikační číslo: 62)

vedoucí:  Mgr. Štěpánka Vršecká
místo:   IZŠ Trnová
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 400 Kč
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Pracoviště Trnová

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku! 

Po skončení kroužku přebírá plnou  

zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  

orientační a budou přizpůsobeny většině  

přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze na základě vystavené  

faktury za každé pololetí zvlášť.
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Pracoviště Ledce

„Ahoj, já jsem Prokop a v ve škole v Ledcích navštěvuji pohybovky s Kačkou. 
Znám ji z letního tábora „Kletba slepého alchymisty“ ze Zhořce a je to s ní fakt 
zábava i na kroužku nejen na táboře!

Rád ti se vším poradí Jiří Bulín. 
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Pracoviště Ledce

Kontakt na pracoviště:

DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště ZŠ Ledce

Ledce 15
330 14 Ledce

Kontaktní osoba: 

Mgr. Jiří Bulín
telefon: 607 669 709

e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Ledce

Pohybovky 
(identifikační číslo: 70)

vedoucí:  Kateřina Jurinová
místo:   ZŠ Ledce
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 300 Kč
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Pracoviště Ledce

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku!  Po skončení kroužku přebírá plnou  zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  orientační a budou přizpůsobeny většině  přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze na základě vystavené  faktury za každé pololetí zvlášť.
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Ostatní pracoviště

Pohybovky v Žichlicích  
(identifikační číslo: 80)

vedoucí:  Veronika Vespalcová
místo:   ZŠ Žichlice
den a čas:  den i čas bude upřesněn
cena za pololetí: 300 Kč

Zahrajete si známé i neznámé hry, budete rozvíjet svoji obratnost, pohotovost, 
týmového ducha a fyzičku.



- 61 -

Ostatní pracoviště

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku! 

Po skončení kroužku přebírá plnou  

zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou  

orientační a budou přizpůsobeny většině  

přihlášených!

Platba kroužků je možná pouze na základě vystavené 

 faktury za každé pololetí zvlášť.
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Sport centrum Chanos

Dětský koutek Krteček 

Kontakty:
Mgr. Lucie Karbanová, vedoucí učitelka – 605 247 387

Martina Dyková – 605 247 384
Irena Jelínková – 732 574 573

Dětský koutek Krteček při DDM Kamarád Třemošná je zařízení, které je konci-
pováno jako alternativa pro síť státem zřízených mateřských škol.

Přijímáme děti od věku 2 let, samozřejmě bez plen a dudlíku. Není však pro-
blém, než se toto dítě naučí, vyčkat a umístit jej do Krtečka o nějaký ten týden 
či měsíc později. Velkou výhodou našeho dětského koutku je pobyt dětí v ma-
lém kolektivu (max. 15 dětí), který umožňuje individuální přístup pedagogů ke 
všem dětem a ideální socializaci v kolektivu (vztah dítě–dítě).

Náš pedagogický kolektiv má dlouholeté zkušenosti při práci s dětmi a samo-
zřejmě patřičné vzdělání.

V dětském koutku Krteček je o děti postaráno po všech stránkách, celodenní 
stravování ze školní jídelny, sportovní aktivity, tanec, kreativní výroba, pro-
cházky do okolí s důrazem na různá roční období a spoustu dalšího.
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Sport centrum Chanos
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Pobytové akce

19.–23. 6. 2023  Špuntí tábor (Zhořec u Manětína)
23.–25. 6. 2023  Soustředění loutkářského souboru
1.–8. 7. 2023  „Šedá liška nezaštěká…“ – zážitkový tábor  
   (Zhořec u Manětína)
9.–16. 7. 2023  Letecký tábor
31. 7.–4. 8. 2023  Příměstský tábor s přespáním
7.–11. 8. 2023  Vodácký tábor Ohře
14.–17. 8. 2023  Vodácký tábor Berounka
14.–18. 8. 2023  Tábor NERF + soustředění modelářů
21.–25. 8. 2023  Cestovatelský příměstský tábor

Pobytové akce
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Pobytové akce
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Příležitostné akce

Loutková představení – v tomto školním roce vám Loutkové divadlo  
Třemošná zahraje opět každý měsíc jednu ze svých pohádek. Například  
O statečné princezně Máně, Kouzelná galoše, Broučci, Popelka a Nezbedná 
medvíďata.

Hrajeme na přání – pořad pro důchodce.

Pravidelně se opakující akce

28. 10.  2022   Halloween Třemošná

26. 11. 2022  Výroba adventních dekorací

3. 12. 2022  Mikulášská nadílka s loutkovou pohádkou

leden–březen 2023  Lyžařský výcvik (soboty)

únor 2023  Maškarní karneval (KD Záluží)

duben 2023   Pálení čarodějnic a stavění májky 

3. 6. 2023   Den dětí Třemošná

Příležitostné jednodenní akce





Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná,  
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Tyršova 916, 330 11 Třemošná

IČO: 60610654
IZO: 115600400

Odpovědná osoba a statutární zástupce:
Mgr. Jiří Bulín
ředitel DDM

telefon: 605 247 386
e-mail: bulin@ddmkamarad.cz




