ZPRAVODAJ

DDM KAMARÁD
Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná
podzim 2016

Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád!
I když kalendářně je ještě
léto, vy děti usedáte do školních lavic nabití vzpomínkami a zážitky z prázdnin. Není
divu. Prožily jste spoustu
dobrodružství, navázaly nová
přátelství a naučily se i novým dovednostem. Také my
pedagogové vzpomínáme na
prázdniny. Vyvrcholením naší
činnosti je letní tábor, který
proběhl v Plasích na letišti.
První běh se nesl v duchu letectví a druhý byl zaměřen na historii stavitelství.
Z našeho pohledu to bylo báječné. Také

dle vašich ohlasů a ohlasů veřejnosti
jsme svoji práci odvedli dobře. Ovšem
bez obětavých lidí by výsledek nebyl
zcela takový. Tímto všem moc děkuji
za skvěle odvedenou práci. Děkuji také
vám dětem a rodičům za hojnou účast.
Nabrali jsme nové síly a vrháme
se do školního roku 2016/17. Tak jako
v předešlých letech, tak i letos na vás
čeká spousta nových zájmových kroužků. Připravili jsme také vaše oblíbené
akce, kurzy a letní tábory. Nezapomněli
jsme ani na ty úplně nejmenší – Krtečky,
kteří přijdou mezi nás úplně poprvé, tak
jako přicházíte někteří z vás.
Touto cestou chci poděkovat MěÚ ve
Třemošné za podporu, bez které by naše
činnost nemohla být tak pestrá. Poděkování patří také našim partnerským
školám: Zruč, Trnová, Ledce a Žichlice.

Bez příkladné spolupráce
ostatních složek ve městě,
které se podílejí na výchově dětí a mládeže, bychom
nezajistili tak nápaditý program v mimoškolní činnosti.
Zvláštní dík patří také
panu Radku Koňaříkovi za
letos již 30leté, obětavé vedení loutkového divadla a jeho
loutkohercům, kteří v letošním
roce slaví 95. výročí založení
svého souboru.
Věříme, že vás naše nabídka zaujala
a budete se k nám těšit. I my se na vás
těšíme. Vždyť jsme tu pro VÁS!
Irena Jelínková
ředitelka DDM Kamarád

95. NAROZENINY LOUTKOVÉHO DIVADLA TŘEMOŠNÁ
se uskuteční v sobotu 19. listopadu 2016 v DDM Kamarád Třemošná
Program:
9:30 - Zahájení oslav, výstavka loutek
10:00 - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
14:30 - Nezbedná medvíďata - PREMIÉRA
15:15 - Dětská dílna
16:00 - Adámek mezi broučky
Přijďte oslavit celodenní divadelní narozeniny!

Nabídka kroužků Tyršova 916, Třemošná
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bulín, telefon: 605 247 386, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz
01. Keramika 1 – pondělí 17:00 – 18:30
cena za pololetí 650 Kč

12. Škola tance – Jan Blažek, Lucie Vlčková,
cena za pololetí 400 Kč

02. Keramika 2 – úterý 17:00 – 18:30,
cena za pololetí 650 Kč

13. Bowling pro začátečníky – úterý 15:00 – 16:30,
Ladislav Vokroj, cena za pololetí 500 Kč

03. Keramika rodičů s dětmi – středa 17:00 – 18:30,
cena 50 Kč/lekci

14. Bowling pro pokročilé – úterý 16:30 – 18:00,
Ladislav Vokroj, cena za pololetí 500 Kč

04. Rybářský kroužek – úterý 16:00 – 17:00, Jan Martínek,
cena za pololetí 300 Kč

15. Tancování pro nejmenší – čtvrtek, Markéta Bocková,
cena za pololetí 300 Kč

05. Trampská kytara začátečníci – středa, Petr Voráček,
cena za pololetí 300 Kč

16. Přežití v přírodě – s prvky military, sebeobrany, pohybových her – pondělí, Mgr. Jiří Bulín, cena za pololetí 300 Kč

06. Trampská kytara pokročilí – středa, Petr Voráček,
cena za pololetí 300 Kč

17. Tenisová škola – pondělí 16:00 – 18:00, Zdeněk Holický,
cena za pololetí 300 Kč

07. Loutkářský soubor – sobota 1 x za 14 dnů, Radek Koňařík,
cena za pololetí 300 Kč

19. Potápěčský kroužek – pátek 19:00 – 21:00,
Stanislav Kutheil, Plavecký bazén Radbuza, Plzeň
cena za pololetí 300,- Kč
Pouze v doprovodu rodičů (ti mají vstup zdarma)

08. Stolní tenis pro děti – čtvrtek 16:30 – 18:00, Václav Denk,
Václav Stehlík, cena za pololetí 300 Kč
09. Stolní tenis pro dospělé – čtvrtek 18:00 – 20:00,
cena za pololetí 400 Kč
10. Anglický jazyk začátečníci – Mgr. Kateřina Černá,
cena za pololetí 400 Kč
11. Anglický jazyk pokročilí – pátek 14:30 – 15:30,
Mgr. Kateřina Černá, cena za pololetí 400 Kč

20. Horolezecký kroužek – Mgr. Jiří Bulín,
cena za pololetí 300 Kč

NOVĚ:
21. NERF kroužek – pondělí
Stanislav Kutheil, cena za pololetí 300 Kč

Nabídka kroužků a cvičení - Sport centrum Chanos
Kontaktní osoba: Martina Dyková, telefon: 605 247 384, e-mail: chanos@ddmkamarad.cz
30. Výtvarný ateliér děti – čtvrtek 16:00 – 18:00,
Rudolf Novotný, cena za pololetí 650 Kč

36. Zumba – úterý 17:00 – 18:00, Mgr. Lucie Karbanová,
cena za pololetí 200 Kč

31. Výtvarný ateliér dospělí – čtvrtek 18:00 – 20:00,
Rudolf Novotný, cena za pololetí 650 Kč

37. Sebeobrana – pátek 16:00 – 17:00
cena za pololetí 300 Kč

32. Pohybovky – od 6 let, čtvrtek 16:00 – 17:00,
Irena Jelínková, cena za pololetí 300 Kč

DÁLE JE K DISPOZICI:

33. Jóga pro dětí – úterý 16:30 – 17:30, Lucie Korbelová,
cena za pololetí 300 Kč
34. Paraglading – středa 16:00 – 17:00
Stanislav Kutheil, cena za pololetí 300 Kč

Fitness pro muže a ženy – 40 Kč/hodina
V případě zájmu, možnost sestavení fitness plánu, kruhový
trénink pod vedením fitness trenéra
Výživové poradenství – každý den od 14:00 nebo dle domluvy

35. Letecký modelář – pátek 16:00 – 18:00, Stanislav Kutheil,
cena za pololetí 300,- Kč
Nabízíme možnost pronájmu prostor ve Sport centru Chanos od pátku do neděle.

ČASY A TERMÍNY KROUŽKŮ JSOU ORIENTAČNÍ A BUDOU PŘIZPŮSOBENY VĚTŠINĚ PŘIHLÁŠENÝCH!
Každý kroužek má svoje identifikační číslo, pod kterým se bude označovat při bezhotovostní platbě.
Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou
na číslo účtu: 35-6820300217/0100.

Nabídka kroužků Zruč-Senec
Kontaktní osoba: Stanislav Kutheil, telefon: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz
40. Keramika pro děti – Mgr. Markéta Bocková,
cena za pololetí 650 Kč

46. ANP I. – asistent nápravné péče – Mgr. Markéta Kubíková,
cena za pololetí 200 Kč

41. Výtvarně-umělecký – čtvrtek 14:00 – 15:30,
Rudolf Novotný, cena za pololetí 650 Kč

47. ANP II. – asistent nápravné péče – Mgr. Marie Mattasová,
cena za pololetí 200 Kč

42. Přežití v přírodě – s prvky military, sebeobrany, pohybových her – úterý, Stanislav Kutheil, cena za pololetí 300 Kč

48. Doučování z českého jazyka – Mgr. Marie Mattasová,
cena za pololetí 200 Kč

43. Výtvarně-keramický kroužek – Mgr. Markéta Bocková,
cena za pololetí 600 Kč

49. Sebeobrana – čtvrtek 15:00 – 16:00, Stanislav Kutheil,
cena za pololetí 300 Kč

44. Divadelní kroužek – Mgr. Markéta Bocková,
cena za pololetí 300 Kč

50. Německý jazyk ZŠ – Mgr. Klára Benešová,
cena za pololetí 400 Kč

45. Logopedie ZŠ – Eliška Beránková, cena za lekci 50 Kč

Nabídka kroužků Trnová
Kontaktní osoba: Stanislav Kutheil, telefon: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz
60. Keramika – dvouhodinová lekce – Pavla Čásová,
cena za pololetí 650 Kč

62. Jóga pro děti – Lucie Korbelová,
cena za pololetí 200 Kč

61. Keramika MŠ – hodinová lekce – Pavla Čásová,
cena za pololetí 450 Kč

63. Zumba pro děti – Mgr. Lucie Karbanová,
cena za pololetí 300 Kč

Nabídka kroužků Ledce
Kontaktní osoba: Stanislav Kutheil, telefon: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz
70. Výtvarný kroužek – Irena Jelínková, cena za pololetí 300 Kč

72. Přežití v přírodě – s prvky military, sebeobrany, pohybových her – středa, Stanislav Kutheil, cena za pololetí 300 Kč

71. Počítače – Mgr. Jiří Bulín, cena za pololetí 300 Kč

Nabídka kroužků Žichlice
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Karbanová, telefon: 605 247 387, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz
80. Jóga pro děti – Irena Jelínková, cena za pololetí 200 Kč

82. Turistický kroužek – Mgr. Jiří Bulín,
cena za pololetí 200 Kč

81. Sebeobrana – čtvrtek, Stanislav Kutheil,
cena za pololetí 300 Kč

Každý kroužek má svoje identifikační číslo, pod kterým se bude označovat při bezhotovostní platbě.
Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou
na číslo účtu: 35-6820300217/0100.

DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na školní rok 2016 - 2017

do kroužku: .............................................................................................................................................................................................................................................
Třemošná

Zruč

Ledce

Trnová

Jméno, příjmení: .............………………......................................................................................…...................…..................................................................…….
Státní občanství: ..........................................…...
Bydliště:
Škola:

Zdravotní způsobilost: .......…......................................................…………

Narozen/a: ...............................................................................…….

Zdravotní pojišťovna: ..........................................................................……….

……………........…..............................................................................................…….................................................................................................................….
.......................................…..................................................……………...…….......................................................................................................................................

E-mail: ……………....…….............................................................…………................….

Žichlice

Telefon: ..................................................…...............................…
Třída:

……….............................................................................….

Moje dcera/můj syn může odcházet z kroužku bez doprovodu rodiče*:

ano

ne

Souhlasíme s poplatkem určeným na pololetí školního roku na částečné pokrytí nákladů provozu ZÚ. Osobní údaje uvedené na přihlášce budou použity jen pro
vnitřní potřebu DDM Třemošná dle zákona č. 2000/101 Sb. Ve znění 626/2004. Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem nebo
složenkou na číslo účtu: 35-6820300217/0100

Závazná pravidla pro členy zájmových útvarů
DDM Kamarád Třemošná
Členem ZÚ se stává ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a zaplatí poplatek za ZÚ.
Poplatky za jednotlivé činnosti se platí vždy za pololetí. Do konce listopadu roku 2016 za I. pololetí a do konce března roku 2017 za II. pololetí.
V případě neuhrazení poplatku za ZÚ do tohoto termínu bude místo v ZÚ nabídnuto jinému zájemci a účastník je povinen doplatit všechny jím
navštívené schůzky v částce 50,- Kč za jednu navštívenou hodinu.
Pokud se rozhodnete již zaplacený ZÚ nenavštěvovat, je třeba se písemně odhlásit. Část poplatku za ZÚ bude vrácen jen v případě zdravotních
potíží dítěte (nutné potvrzení od lékaře).
Rodiče zodpovídají za dítě při cestě na kroužek i z kroužku.
Rodiče se zavazují omluvit každou nepřítomnost dítěte na schůzce. Informovat se o další navazující schůzce, zda nedošlo ke změně času či jaké
pomůcky budou děti při činnosti potřebovat.
Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
Schůzky neprobíhají o školních prázdninách.
Všichni účastníci ZÚ jsou na první schůzce seznámeni s vnitřním řádem DDM a zavazují se ho dodržovat.
Členové ZÚ nenosí na schůzky cenné předměty či větší obnos peněz. Za případnou ztrátu mobilního telefonu DDM neručí.
Členové docházející do DDM mají povinnost si svá kola uzamknout do stojanu před budovou DDM. Na kole si nenechávají cenné věci (tachometr,
přilbu,…). Za případnou ztrátu nezajištěného kola a jeho další vybavení DDM neručí.
Člen ZÚ DDM chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách DDM, v okolí budovy a při akcích pořádaných DDM kouřit, pít alkoholické nápoje
a požívat drogy.
Při porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ, klubu, který řád porušil, vyloučen bez ohledu na vrácení poplatku za ZÚ.
Všichni členové platí jen poměrnou část nákladů na ZÚ. Skutečná cena je podstatně vyšší a je dotována naším zřizovatelem – městem Třemošná.
Zákonný zástupce si je vědom, že v případě porušení vnitřního řádu DDM bude člen kroužku bez náhrady z další činnosti vyloučen.
Slevy. Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 nebudou poskytovány žádné slevy, vyjma sociálně slabších rodin. Ty mohou na základě předložené
žádosti s potvrzením požádat pracoviště DDM o zahájení správního řízení o slevu na poplatek. Další slevy mohou uplatnit zájemci, kteří navštěvují
3 nebo více ZÚ, a to opět písemnou formou.
Dlouhodobý poplatek za pravidelnou činnost se vztahuje pouze na účastníky žáky ZŠ a studenty SŠ, VOŠ. Na ostatní zájemce (dospělé a předškoláky) se vztahuje doplatek 100,- Kč na pololetí. (Z důvodu omezení přidělovaných dotací z MŠMT od roku 2007).
S osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § 5 zákona č.101/2000 sb. O ochraně osobních údajů.
Každý účastník ZÚ (u nezletilých zákonný zástupce) byl seznámen se závaznými pravidly a svým podpisem se ho zavazuje dodržovat.
Dále souhlasím s pořízením fotografií a případným zveřejněním v rámci propagace DDM Kamarád.
* V případě, že dítě může odcházet bez doprovodu rodičů ze ZÚ, veškerou odpovědnost po opuštění ZÚ přebírají rodiče.

V ........................................................................................................................... dne: ...................................................................................................................................		
								

.....................................................................................................................................................................................		
podpis rodičů

SPORT CENTRUM CHANOS – ROZPIS CVIČENÍ 2016 – 2017
U Stadionu 964, Třemošná – www.ddmkamarad.cz
den/hod

6:30 – 16:00

Pondělí

KLUB KRTEČEK

Úterý

KLUB KRTEČEK

Středa

KLUB KRTEČEK

Čtvrtek

16:00-17:00

17:00-18:00

19:00-20:00

20:00-21:00

FITBALLY
Věra
ZUMBA PRO
DĚTI
Lucka

CYCLING
Jirka

JUMPING
Ilona

PARAGLADING
Standa

FITBALLY
Petra

JÓGA
Gábina

POHYBOVKY
Irena

CVIČENÍ
ŽENY
Mirka

JUMPING
Ilona

KLUB KRTEČEK
VÝTVARNÝ ATELIÉR
Rudolf

Pátek

18:00-19:00

MODELÁŘ
Standa
KLUB KRTEČEK
REÁLNÁ SEBEOBRANA

MODELÁŘ
Standa

BOSU
Katka

Neděle

VÝTVARNÝ ATELIÉR
pro dospělé
Rudolf

V době provozu otevřen: Fitness – 40,- Kč/hod
Objednávky na tel.: 605 247 384 – Martina Dyková

PILÁTES
Gábina

FITBOX
KRUHOVÝ
TRÉNINK
Jirka

Budova je otevřeno podle rozpisu

Nabízíme možnost pronájmu prostor Sport centra Chanos od pátečního odpoledne do nedělního odpoledne!

Příležitostné jednodenní akce DDM Kamarád
11. 9. 2016 – Rozjezd Kamarádem

Leden – březen 2017 – Lyžařský výcvik (soboty, 5 lekcí)

15. 10. 2016 – Vinobraní – KD Záluží (pro dospělé)

únor 2017 – Maškarní karneval (KD Záluží, 14:00 hodin)

30. 10. 2016 – Halloween Třemošná

březen 2017 – Velikonoční jarmark + Zajíčkova cesta

19. 11. 2016 – Oslava 95. výročí založení loutkářského souboru

březen 2017 – zájezd Hochfichter

26. 11. 2016 – Výroba adventních dekorací

duben 2017 – Pálení čarodějnic a stavění májky (TJ Sokol)

4. 12. 2016 – Mikulášská nadílka s loutkovou pohádkou

květen 2017 – Den dětí Třemošná

Pobytové akce DDM Kamarád
červen 2017 – Ozdravný pobyt u moře – upřesníme

15. – 21. 7. 2016 – Letní tábor II. – Bukovina, 2 900 Kč

1. – 8. 7. 2017 – Letní tábor I. – letiště Plasy, 3 200 Kč

21. – 25. 8. 2016 – Příměstský tábor – DDM Kamarád

5. – 8. 7. 2017 – Soustředění loutkářského souboru

		

bez noclehu 1 200,- Kč

9. – 14. 7. 2016 – Soustředění modelářů – letiště Plasy, 2 000 Kč

Pravidelně se opakující akce
Loutková představení – V tomto školním roce vám Loutko-

víďata, Adámek mezi broučky, Není nad Ferdu, Zvířátka a Lou-

vé divadlo Třemošná zahraje tyto pohádky: Kouzelná galoše,

pežníci, Chytrá princezna, Broučci – aneb ze života svatojánků

Krakonoš, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Nezbedná med-

Hrajeme na přání – pořad pro důchodce

Třemošenští loutkáři hrají svá představení již 95 let!
Loutkové divadlo v Třemošné vděčí za
svoji existenci prvorepublikovým učitelům, kteří v roce 1921 začali hrát dětem
loutková představení. Měli zájem o kvalitní
hraní a pozvali si proto profesora Josefa
Skupu z Plzně, který je do loutkohereckých tajů zasvětil. Tak se tedy před 95 lety
objevilo první amatérské loutkové divadlo
na venkově v západních Čechách.

Soubor v roce 1947
Druhá světová válka učinila této kulturní činnosti konec. Loutky i celé divadlo
bylo během války zničeno. Kultura ale
brzy po válce začala opět žít. A tak se
25. prosince 1946 - před 70 lety – konalo
první poválečné loutkové představení
v Třemošné. V dubnu 1948 se podařilo
získat kovovou trubkovou konstrukci a tak
se pavilonek sokolovny rozšířil o přístavek
jeviště. V roce 1953 přešla loutková scéna
do majetku Závodního klubu Západočes-

kých keramických závodů, který roce 1958
předal loutkové divadlo tělovýchovné jednotě Tatran. Začalo období značné zájezdové činnosti divadla, jenž své představení předvedlo ve všech větších obcích
okresu Plzeň - sever.
V roce 1983, v období nejvyšší aktivity loutkářů, odchází ze souboru principál
František Čečil. Vedoucím souboru se
stává Rudolf Heckel. Principálovi pomáhá s činností divadla Libuše Čechurová.
V roce 1986 se stává vedoucím Radek
Koňařík, který principáluje souboru dodnes. V roce 1988 přechází třemošenské
loutkové divadlo pod křídla Okresního
domu pionýrů a mládeže Plzeň – sever.
Po listopadu 1989 se činnost kupodivu
neomezila, jen zájezdových představení
ubylo. Hrálo se tudíž hlavně pro místní
publikum, což vyžadovalo velké množství
nastudovaných her. Divadlo si začalo
vychovávat své třemošenské publikum
pravidelnými měsíčními představeními.
V roce 2006 starosta města Třemošná
Jaromír Zeithaml vyslyšel požadavky
souboru a začala se na jeho popud připravovat studie přístavby zkušebny a skladovacích prostorů pro loutkové divadlo k sálu
DDM Kamarád. Na jaře 2009 se začalo
stavět a již v říjnu byla stavba dokončena.
V roce 2010 město přispělo souboru další

částkou na vybavení přístavby. Soubor je
velmi vděčný městu Třemošná za podporu, kterou divadlu poskytuje.
Od roku 1946, odkdy se vedou písemné zápisy se v souboru vystřídalo přes
200 loutkoherců. Za tu dobu sehrálo divadlo přes 1 150 pohádkových představení
na více jak 120 místech po celé ČR, ale
také v zahraničí.

Soubor v roce 2015
Současný soubor tvoří celkem 10 stálých a 6 „občasných“ loutkoherců ve věku
od 12 do 55 let.
Soubor neustále přijímá do svých řad
nové členy a to nejen loutkoherce, ale i hudebníky, výtvarníky, švadleny a další kutily.
Ti všichni jsou totiž třeba k tomu, aby
loutkářská tradice v Třemošné úspěšně
pokračovala přinejmenším dalších 95 let.
Radek Koňařík
principál LD Třemošná

