
Výroční zpráva 

2002 - 2003

Výroční zpráva 

2002 - 2003



OBSAH

  0. Úvod ...........................................................................................................................................................
  1. Struktura organizace .........................................................................................................................
  2. Údaje o členech zájmových útvarů .......................................................................................
  3. Údaje o pracovnících .....................................................................................................................
  4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ..................................................................
  5. Soutěže, výsledky ................................................................................................................................
  6. Letní činnost - tábory ........................................................................................................................
  7. Víkendové a příležitostné akce ...................................................................................................
  8. Mezinárodní spolupráce a podklady .....................................................................................
  9. Prevence sociálně patologických jevů ....................................................................................
10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI ....................................................................
11. Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ..................................
12. Řešení stížností .......................................................................................................................................
13. Zpráva o hospodaření .....................................................................................................................
14. Závěr ............................................................................................................................................................
15. Přílohy ..........................................................................................................................................................

str. 2
str. 3
str. 6
str. 6
str. 8
str. 9 

str. 11
str. 13
str. 15 
str. 15
str. 16
str. 17
str. 17
str. 18
str. 21
str. 23

- 1 -



ÚVOD

Dům dětí a mládeže Kamarád v Třemošné je mimoškolní zařízení, které existuje v Tře-
mošné od roku 1976. Právě tento rok také slaví čtvrt století od otevření nové budovy 
DDM. Oslavy 25. výročí proběhly 20. září 2003.

DDM začal pracovat jako Okresní dům pionýrů a mládeže, a to až do roku 1989. 
Pak jako Dům dětí a mládeže působil hlavně jako místní zařízení pro děti a mládež 
v Třemošné.

Nový název - Dům dětí a mládeže Kamarád dostal v roce 1994 a svojí působnost 
začal rozšiřovat do okolí Třemošné. 

Velký zlom nastal od 1.1. 2003 - rozhodnutím MŠMT a schválením Zastupitelstva 
města Třemošná se DDM stal samostatnou organizací s právní subjektivitou. Změnilo 
se mnoho - hlavně v oblasti účetnictí a hospodaření - přibylo více zodpovědnosti 
a mnoho práce.
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1. Struktura a organizace

Úplný název DDM :                       

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

Město Třemošná, sídliště 992, 330 11, obec, IČO: 00 258 415

  
Právní forma:

Příspěvková organizace

Doplňková činnost:

- realitní činnost
- správa a údržba nemovitostí
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování 
  zařízení sloužící zábavě

Počet poboček: 

- odloučené pracoviště v ZŠ ve Zruči
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Počet turistických základen:

- letní táborová základna Klenovice

Zaměření:

- keramika
- moderní tanec
- práce s talenty
- prázdninová činnost
- loutkové divadlo

K tomuto tématu - zaměření, si dovoluji v úvodu říci, že naše zařízení se nesnaží 
o konkrétní zaměření, ale snaží se plně věnovat všem činnostem, které nabízí. Pravda, 
že některá činnost převládá, důvodem je větší zájem o ní. Na všechny vyhlášené akce, 
soutěže a přehlídky se naše kroužky svědomitě připravují a úspěšně zúčastňují. Svědčí 
o tom řada diplomů a ocenění a články v tisku. O činnosti, jež je převládající nebo 
obsaženější, se rozepíši více.

Patří sem především taneční soubor ŠKRTT a keramika. Taneční soubour má v DDM 
již 10 letou tradici, řadu úspěšných vystoupeních a hlavně kvalitní taneční zázemí. Svými 
četnými vystoupeními reprezentuje naše zařízení a město v širokém okolí a dokoce 
každoročně na národních soutěžích. O všech úspěších, jednotlivých předtančeních, 
o bývalých a stávajících členech a spoustu obrázků uvidíte se na internetových stránkách 
http://kamarad.wz.cz. Snažíme se o výchovu stále nových členů a vést soubor 
stále kupředu. Proto držíme krok s tanečními školami v kraji, velmi aktivně spolu-
pracujeme s ČMTO a aktivně pracujeme 
v Plzeňské sekci ČMTO. 

Další převládající činností je určitě kera-
mika. Zájem o ní je tak veliký, že kroužek 
pracuje cca 10 x v týdnu pro děti i dospělé 
zájemce. Pořádáme během roku i víken-
dové keramické soboty na přání zájemců 
a o prázdninách keramické sympozium.
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Další prioritou našeho zařízení je loutkové divadlo, které je známo po širokém okolí. 
V sezóně 2002 - 2003  sehrálo celkem 15 stálých loutkoherců 33 pohádkových předsta-
vení na sedmi místech západních Čech, jež shlédlo přes 2200 diváků. Během sezóny 
soubor připravil 2 premiérové pohádky - českou klasiku - marionetovou hru Zlatovláska 
a výpravnou javajkovou pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška. Bližší informace o souboru 
najdete na internetových stránkách http://ldtremosna.wz.cz.

I další činnosti jsou pro naše zařízení něčím 
vyjímečné. Je to určitě příprava dívek na soutěž 
krásy Dívka roku, ale také soutěže dívčích klubů a 
různé sportovní kroužky.

V neposlední řadě sem patří určitě ještě 
jedno zaměření, velice důležité jak pro město, 
tak pro nás. A je to kultura, která u nás supluje chy-
bějící kulturní zařízení. Velmi oblíbené jsou pořa-
dy pro MŠ a ZŠ, různé besedy a koncerty.

Jak vidíte aktivita a zaměření DDM jsou velmi 
pestré. Stále se snažíme přinést něco nového 
a zajímavého.  
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2. Údaje o členech zájmových útvarů

3. Údaje o pracovnících
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Statistická tabulka za posledních 10 let

pozn.: v letech 93-95 byl nárůst akcí a účastníků z důvodů konání burz odívání
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4.  Další vzdělávání pedag. pracovníků
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5. Soutěže,  výsledky
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Další soutěže:

Turnaje ve stolním tenise pro děti i dospělé
Miss junior aerobic
Keramické soutěže o nejlepší výrobek
Výtvarné soutěže
Vánoce očima dětí - soutěž o vánoční dekoraci
Turnaj v kopané s mezinárodní účastí v Karlových Varech
Soutěže v rámci oslav ke Dni dětí
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6. Letní činnost - tábory

2 běhy jsme pronajali v naší táborové základně v Klenovicích, které jsme zajišťovali

Letní prázdninová nabídka obsahuje tři rozlišné tábory, jak svojí náplní tak i formou 
práce. Děti si mohou vybrat v obou měsících prázdnin svůj oblíbený tábor.

Jako první pro zájemce rybářství byl nabídnut stanový  rybářský tábor tradičně u ryb-
níku Hroznata. Bohužel po několikaleté působnosti se letos neuskutečnil pro malý počet 
zájemců.

Od 6.7. do 18.7. 2003 se uskutečnil již tradiční dětský stanový tábor v Klenovicích. 
S počtem 47 dětí a 20 vedoucími se tábor nesl v pohádkovém duchu těch nejkrásnějších 
českých pohádek. Děti plnily pohádkové úkoly v pohádkách jako např.: Zlatovláska, 
Otesánek, Hloupý Honza nebo třeba Dlouhý Široký a Bystrozraký. Celotáborová hra 
připravená na každý den s jednou pohádkou se dětem velmi líbila a spolu s dětmi jsme 
si všichni oživili nejznámější pohádkové postavy.
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Naše táborová základna v Klenovicích, o kterou pečujeme a neustále dobu-
dováváme byla pronajata i dalším zájemcům o táboření. Proto po skončení našeho 
stanového tábora se uskutečnily ještě dva táborové běhy se 40 hlavně plzeňskými 
dětmi. Celý průběh všech tří běhů jsme  pravidelně zabezpečovali a starali se o chod, 
bezpečnost a hygienické podmínky. 

Po skončení stanového tábora nastal v DDM velký generální úklid, rekostrukce 
kanceláří spojená s lakováním oken v celém objektu a oprava parket na sále DDM 
Kamarád. Vše muselo být hotovo do 18. srpna, kdy začínalo oblíbené keramické sym-
pozium v prostorách DDM. Pro 21 dětí si vedoucí připravili mimo jiné celotáborovou hru 
“Putování s Ferdou Mravencem” od Ondřeje Sekory. Takže 
i keramické výrobky ve formě šneků, žížal a velkého kera-
mického Ferdy se dětem velmi zamlouvaly.

Naše prázdninová nabídka v měsíci červenci poskytla 
také cvičení těm zájemcům, kteří si v průběhu prázdnin 
mohli potrápit své tělo na hodinách aerobicu.

Během léta neodpočívali ani loutkáři, jež vyráběli téměř 
celý měsíc kulisy, rekvizity a loutky na premiérová představení 
pro novou sezónu 2003 - 2004, kdy uvedou javajkovou 
pohádku naruby O statečné princezně  Máně a ma- 
ňáskouvou hříčku Neposlušné káčátko. Bližší informace 
o historii, současnosti, programu a členech souboru najdete 
na internetových stránkách http://ldtremosna.wz.cz.
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7. Víkendové a příležitostné akce

I přestože je naše zařízení prostorově velmi omezené uskutečňujeme mnoho akcí 
během celého školního roku. A to jak o víkendech, tak i v průběhu týdne, kdy sou-
časně probíhá pravidelná činnost. K těmto účelům využíváme především prostory 
zahrady, kulturní dům v Záluží nebo v Horní Bříze, tedy i v okolních spádových oblastech 
a nebo různá veřejná prostranství. V letošním školním roce jsme uspořádali 83 akcí 
s 5 061 účastníky. Každý měsíc loutkářský soubor pravidelně v DDM hraje svoje lout-
ková představení pro dětské diváky. Dalším zájemcům jsou určeny různé sportovní sou-
těže nebo akce větší jako Mikulášská nadílka, kterou pořádají naši loutkáři. Každý rok 
také pro děti pořádáme oslavy na jejich svátku - Dne dětí. Tato akce se vždy setkává  
s velkým ohlasem a hojnou účastí. K dalším připravovaným akcím patří např. taneční 
pohárové soutěže, maškarní karnevaly aj. Také pro dospěláky jsou pořádány víkendové 
aerobní soboty či keramická dílna. Pro ty nejstarší - důchodce 
je zde oblíbený pořad “Hrajeme na přání”. Tento kulturní pořad, 
který pořádáme ve spolupráci s městem Třemošná navštěvuje 
každý měsíc přibližně 60 důchodců.

Také se rádi podílíme na všech akcích  pořádané městem 
spolu s ostatními školskými zařízeními v Třemošné. Společně tak 
pomáháme při přípravách a organizaci všech významných 
veřejných událostí.

   Dále během roku pořádáme mnoho dalších akcí, různých 
vystoupeních, hlavně tanečních, o které je velký zájem např. 
při maturitních plesech, při různých rautech či firemních osla-
vách. Náš taneční soubor (více na stránkách www kama-
rad.wz.cz) - se zúčastňuje mnoha tanečních soutěží, hlavně 
v našem kraji. Ve spolupráci s Plzeňskou sekcí ČMTO aktivně pořá-
dáme taneční pohárové soutěže v Horní Bříze, v Plzni, v Jirkově, 
v Chebu atd. Ilona Křížková - členka této sekce jezdí se souborem 
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jako vedoucí, ale také velmi často jako porotce. Aktivně se s ostatními tanečními ško-
lami připravujeme na tyto soutěže a chceme v našem kraji založit taneční ligu.

Také po loutkových představeních našich loutkářů na různých místech kraje je velký 
zájem a to jak při příležitosti Mikulášských nadílek, oslav Dne dětí nebo jako víken-
dová zájezdová představení. Aktuální program loutkových představení je k nahlédnutí 
na internetových stránkách třemošenských loutkářů - http://ldtremosna.wz.cz.

Velká a  významná akce, která probíhá každoročně 
1. června, je oslava Dne dětí. Tuto oslavu s velkým a bohatým 
programem navštívilo na stovky dětí s rodiči. Dětem byly nabíd-
nuty 2 loutkové pohádky, sportovní soutěže o ceny, hudební 
a taneční vystoupení, malování na sklo, výtvarná soutěž 
pro děti i maminky. V prostorách areálu Sokola děti mohly 
shlédnout seskok parašutistů a hasičskou techiku plzeňských 
hasičů. Děti měly do večera stále bohatý program a ani  
v pozdních odpoledních hodinách se jim nechtělo domů.

Je ještě mnoho akcí, které by stály za pozornost např. oblí-
bené maškarní karnevaly, vánoční tradice, výroba pomlázek, 
barvení vajíček - oslavy Velikonoc, různé sportovní turnaje, Tře-
mošenská padesátka s Kamarádem, diskotéky, výstavy atd. 
Všechny svědčí o nadšení mnoha lidí, kteří svůj čas věnují 
tomuto zařízení.
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V této oblasti zatím nejsme zapojeni.

8. Mezinárodní spolupráce a podklady

9. Prevence sociálně patologických 
jevů

Zpracovaný program protidrogové pravence a jiných patologických jevů 
je průběžně plněn během školního roku. V prostorách našeho zařízení 
je umístěna vývěska s důležitými informacemi o střediscích zabývající se 
pro-blematikou drog a jiných patologických jevů. Na tato čísla i adresy 
se mohou všichni obrátit při jakémkoliv problému.

V této oblasti úzce spolupracujeme i s ostatními školskými zařízeními 
a především s komisí pro sociálněprávní ochranu dětí, kde pracuji jako 
členka. Řešíme zde veškeré problémy dětí a jejich rodičů jak v našem městě 
tak přilehlé oblasti. 

V duchu protidrogové prevence pořádáme během roku několi akcí. Patří 
sem  především soutěž Dívka roku, která je již od samého počátku pořádána 
v duchu protidrogové prevence.

Pokud mám hodnotit tyto aktivity - určitě bych jich mělo být více. Vše však 
zavisí na finanční stránce, a proto do budoucna plánujeme zrealizovat více 
projektů k této tématice a využít veškeré prostředky z různých nadačních 
fondů  a grantů.
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10. Údaje o výsledcích inspekce 
provedené ČSI 

Inspekce provedené ČŠI
- kontrola byla provedena naposledy ve dnech 2. - 6.5. 2002 
- závěr zprávy: ”Nabídka a realizace výchovně-vzdělávací činnosti stejně jako pod-
mínky vzdělávání  byly hodnoceny jako velmi dobré”. 

Kontroly RŠ OkÚ Plzeň - sever
- kontrola v tomto školním roce nebyla

Kontroly hygieny
- poslední kontrola OHS Plzeň - sever byla na našem zařízení 4.5. 2003 - zápis založen 
v BOZP 
- další kontrola OHS Plzeň - sever byla provedena v průběhu prázdnin na letním táboře 
v Klenovicích, byla zaměřena na hygienické podmínky stravování, hygienu dětí, doku-
mentaci tábora a odpady z umývárek a  z kuchyně.
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11.  Zákon č.106/1999 SB., O svobodném 
přístupu k informacím

Informativní tabule vedení DDM obsahuje všechny informace o svobodném přístupu 
k informacím, dále přehled všech pracovníků, údaje o jmenování ředitelky, vzorovou 
žádost, sazebník úhrad, výroční zprávu a plán práce.

Ostatní informace (vymezení pravomoci a působnosti ředitele aj.) jsou uloženy 
v ředitelně v informativní brožuře  a na požádání vždy  všem přístupné. 

Žádné stížnosti podány nebyly  ani žádost o poskytování informací během celého 
školního roku.

12. Řešení stížností

V prostorách chodby vedle informační tabule DDM je vyvěšena kniha stížností. 
Během celého školního roku nebyla podána ani řešena žádná stížnost.
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13. Zpráva o hospodaření

a) příjmy za kalendářní rok 2002
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b) výdaje za kalendářní rok 2002
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c) plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2002)

Komentář: rozdíly nastaly z důvodu zřízení odloučeného pracoviště od 1.9. 2003, kde vznikl nárůst 
jednoho pracovníka na částečný úvazek

d) zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), 
v rámci jakého programu (viz. Pokyn ministra školství č.j. 11 336 /2001 - 25, Věštník 
MŠMT č. 8/2001)
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14.  ZÁVĚR - VIZE
Je mnoho plánů, které naše zařízení má. Některé z nich jsou krátkodobé, jiné 

jsou dlouhodobější. Některé jsou konktrétní a jiné zase obecné. Mezi konkrétní patří 
náš jeden velký plán, kterým je vyřešení malých, nevyhovujících prostor. Další spíše 
technicky náročným plánem je vybudování stálé scény s odpovídajícím skladovým 
a pracovním zázemím pro naše loutkové divadlo. Tyto plány je nutno uvést v život 
z důvodu další úspěšné a konkurenceschopné činnosti našeho zařízení. 

Se stále rostoucí konkurencí je důležité rozvíjet a neustále komunikovat s veřejností, 
zapojit do činnosti nejen rodiče, ale také sponzory a širokou veřejnost - občany města 
Třemošná a okolí. Vybudovat si tak dlouhodobé přátelské a profesní vztahy. I z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli vydávat pravidelný čtvrtelní Zpravodaj DDM Kamarád, který 
je zdarma distrubuován do všech domácností v Třemošné a okolních obcích. Musíme 
se především zaměřit také na propagaci našeho zařízení, spolupracovat s médii a pře-
devším se zřizovatelem.

S nastupujícím školním rokem je nutné zařadit do plánu koncepce DDM partici-
paci, která je velmi důležitá s nastávajícím samostudiem. Důležitým krokem je také 
vytvoření strategického plánu rozvoje s postupným zavedením monitorování, evaluace 
a sebeevaluace.

Pro další úspěšnou činnost DDM Kamarád je nutné neu-
stálé získávání dalších finančních prostředků. To se vše 
odvíjí od nepříznivé ekonomické situace, která nutí ředitele 
školských zařízení se stále více věnovat činnosti podnika-
telské na úkor činnosti pedagogické.

I přes to věřím, že se „Kamarád“ stane místem, 
kam se budou všichni rádi vracet s pěknými vzpomínkami 
na příjemně strávený čas, který jim přinesl spoustu nových 
poznatků, vědomostí, inspirací a nápadů při rozvíjení jejich 
talentu a dovedností.
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Datum: 11.9.2003                                                   Podpis ředitele: Ilona Křížková

Razítko organizace:
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15.  Přílohy
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15. 1   Loutkářský soubor - sezóna 
2002 - 2003

Loutkářský soubor pracuje 
v Třemošné již od roku 1921. 
Je druhým nejstarším ama-
térským souborem v západ-
ních Čechách.  V sezóně 
2002 - 2003 sehrál celkem 
33 pohádkových předsta-
vení na 7 místech západ-
ních Čech, které shlédlo 
přes 2200 diváků.

V sezóně pracovalo v souboru 15 stálých lout-
koherců a 4 - bývalí. Z toho je stálých 7 dospě-
lých - Radek Koňařík, Eva Vernerová, Luděk 
Fojtách, Tomáš Varga, Veronika Vernerová, Miloš 
Podlipský a Ota Jícha. 4 bývalí dospělí členové: 
František Čečil, Martin Profant, Lucie Pavlíčková 
a Soňa Kubíková. A 8 dětí ve věku od 9 do 13 let: 
Martina Petříková, Renata Dolejšová, Šárka Vota-
vová, Michal Kubík, Klára Pavlíčková, Klára Kovaří-
ková, Václav Muhr a Martin Kural.
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Sezónu soubor začal v září 2002 pohádkovou klasikou - pohádkami O Smolíčkovi 
a O perníkové chaloupce. Obě pohádky se hrály celkem 3 krát v Třemošné pro veřej-
nost a pro MŠ a ZŠ a jednou v DDM Radovánek Kaznějov.  

V říjnu jsme klasikou pokračovali - Červená Karkulka a Šípková Růženka.
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Listopad a prosinec 2002 - to byla smršť pohádek a Mikulášských nadílek. Pohádka Čert 
a Káča společně s Mikulášem, čerty a andělem zavítala do Třemošné, Klubu v Horní 
Bříze a do DDM Radovánek Kaznějov. 
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A v polovině prosince ještě následovala premiéra Zlatovlásky od J. Kainara a dvě 
reprízy pro MŠ a ZŠ.

V lednu jsme začali pracovat na další premiérové pohádce. Ale kromě toho jsme 
sehráli pohádky Krejčík Jehlička a Rytíř, čert a Kašpárek. Zlatovlásku shlédly děti 
na zájezdovém představení v ZŠ Horní Bříza.

- 27 -



Únor byl ve znamení pohádek Honza u krále a Kašpárek v pekle.

V březnu 2003 jsme uvedli pohádku Krakonoš v původním obsazení jako při z premiéře 
v roce 1996.
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Drdovy Hrátky s čertem byly na programu v dubnu.

Druhá premiéra sezóny proběhla v květnu a byla jí výpravná pohádka Pták Ohnivák 
a liška Ryška. Pohádku jsme ještě zároveň 2 krát zahráli pro třemošenské MŠ a ZŠ.

- 29 -



Oslavy Dne dětí v Třemošné a Křimicích jsme oslavili pohádkami Zvířátka a loupežnici  
a Není nad Ferdu. Pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška byla sehrána ještě v rámci oslav 
Dne dětí v DDM Radovánek Kaznějov.

Během letních prázdnin soubor skoro 1 měsích vyrá-
běl kulisy, rekvizity a loutky pro premiérové pohádky na 
další sezónu.

Kompletní prezentaci třemošenských loutkářů najdete 
na jejich webových stránkách - http://ldtremosna.wz.cz. 
Zde se dozvíte vše o historii, současnosti, repertoáru, 
představeních, zájezdech a členech souboru.

- 30 -



15. 2  Letní činnost - tábor 
v Klenovicích
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15. 3  Vzdělávání pedagogických
pracovníků
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15.4  Napsali o nás...
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