
Ú v o d e m . . . Už víte, co budou dělat vaše 
děti o letních prázdninách?

Jestli ještě nevíte, tak vám zkusíme ulehčit výběr nabídkou naší letní čin-
nosti. Ta je samozřejmě určena pro všechny děti, jejich kamarády, rodiče  
a další zájemce. Letos můžete vybírat z pěti různých zájmových letních táborů.  

1. RYBÁŘSKÝ TÁBOR 

Vážení čtenáři našeho zpravodaje, 
protože jsme se s novým číslem tro-
chu opozdili, chceme vám to vynahra-
dit větším rozsahem a novou grafikou 
s plnobarevným tiskem. 

Tím získáte samozřejmě více po-
znatků a informací o naší činnosti, při-
pravovaných a již uskutečněných ak-
cích a dokonce zde najdete nabídku 
naší letní činnosti. 

V minulém čísle jsme vás informo-
vali o novém odloučeném  pracovišti 
zaměřeném na sportovní a spontánní 
aktivity.

S těmito a dalšími činnostmi vás 
seznámíme podrobněji, abyste je tak 
mohli plně využívat. 

V tomto čísle se dozvíte o dalším 
druhu cvičení, které nabízí naše Sport 
Centrum Chanos, a to je  tae-bo. 

Také vás seznámíme s naším no-
vým partnerem – Bowling Třemošná, 
s kterým jsme společně otevřeli dal-
ší pravidelnou aktivitu pro děti, a po-
mohli tak vytvořit novou základnu dět-
ského bowlingu v Třemošné. 

S vydáním nového zákona  
č. 379/2005 Sb. nastaly určité kompli-
kace, a to konkrétně s organizací kul-
turního pořadu pro důchodce.

Ilona Křížková
ředitelka DDM

Tábor je určen především pro milovníky ryba-
ření a přírody.
Termín:  2. – 8. 7. 2006
Místo: rybník Hroznata, ubytování: stan
Cena: 1 600,- Kč
Informace: I. Sirochman  na  telefonním čísle 
775 335 605.

2. LETNÍ TÁBOR KLENOVICE 

4. TÝDEN V DDM KAMARÁD 
S NOCLEHEM 

V tomto týdnu si přijdou na své hlavně děti,  
které baví výtvarné a keramické činnosti, sou-
těže, sportovní hry.  Hotové výrobky si děti od-
vezou domů.
Termín: 21. - 25. 8.  2006
Místo: DDM Kamarád Třemošná                                                                                            
Cena: 1 500,- Kč

Tábor je určen všem zájemcům o pobyt  
v přírodě. Je pro vás připravena celotáboro-
vá hra, celodenní výlet, soutěže, sportování  
a táboráky. 
Termín:  5.  – 16. 7. 2006 
Místo: Klenovice, ubytování: stany s podsadou
Cena: 2 700,- Kč, 
Informace na telefonu: 377 953 651.   

3. PRÁZDNINOVÁ MATEŘINKA  

Mateřinka bude mít v programu mimo jiné an-
gličtinu pro malé děti. Ostatní činnosti budou  
v souladu s činností MŠ. Organizováno z dů-
vodu dvouměsíční uzavírky MŠ Třemošná.
Termín: 17. – 21. 7. a  24. - 28. 7. 2006 
Místo: Sport Centrum Chanos 
Cena: 600,- Kč/týden, strava: 3 x denně, obědy 
ve školní jídelně ZŠ Chanos.

5. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
V DDM HORNÍ BŘÍZA 
Tábor je určen pro všechny děti, které baví 
výtvarné činnosti, soutěže, sportovní hry
Termín: 28. 8. – 1. 9. 2006
Místo: DDM Kamarád Horní Bříza                                                             
Cena: 900,- Kč

Přihlášky na tábory naleznete  
na našich internetových stránkách  
www.ddmkamarad.cz nebo si o kla-
sickou přihlášku zažádejte v DDM 
Kamarád na tel.: 377 953 651. 
Vyplněnou pak zašlete na adresu 
DDM Kamarád, Tyršova 916, 330 11 
Třemošná. Na základě této přihláš-
ky Vám pošleme podrobné infor-
mace o vybraném táboře. 
Přihlášky se odevzdávájí nejpozději 
do 28. 4. 2006.
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Loutkářům je letos 85 let!
Třemošenské loutkové divadlo letos dosáhlo úctyhodného věku, je mu totiž  
85 let. A i přes tento požehnaný věk je v plné kondici. V roce 2005 sehráli loutkoherci  
26 pohádkových představení po celé České republice a v letošním roce určitě nepoleví.  
Navíc chystají pro své diváky 2 premiérové pohádky. Oslavy 85. narozenin chystá soubor 
pro všechny své diváky, bývalé členy a příznivce loutkového divadla na pátek 17. listopa-
du letošního roku.

Během loňského roku jsme sehráli 12 
pohádek na naší domovské scéně  v DDM 
Kamarád Třemošná a dalších 14 představení 
jsme zahráli po zájezdech. Vloni jsme najeli 
vůbec nejvíce kilometrů za celou svoji pěta-
osmdesátiletou historii.

Publikum v kladrubském klášteře

Navštívili jsme okolní obce - jako Horní Bří-
zu a Kaznějov, ale byli jsme pozváni také do 
Holýšova, kladrubského kláštera, Železné Rudy, 
Hořovic, Průmyslového paláce na pražském 
Výstavišti. Hráli jsme i 3 pohádky na Dnech lidí 
dobré vůle na moravském Velehradě.

Scéna na Velehradě - červenec 2006

Ale nežili jsme jen hraním, protože je třeba 
zkoušet, vybrat a připravit repertoár na další rok  
Vyrábět kulisy, rekvizity a hlavně loutky.  

Měli jsme velkou dramaturgickou radu, kde 
jsme připravovali naše listopadové oslavy 85. 
narozenin. A redigovali jsme texty na naše dvě 
nové premiérové pohádky pro následující rok. 

No a samozřejmě nemohla chybět v pro-
sinci 2005 Mikulášská nadílka s pohádkou 
v DDM Kamarád. Na nadílkách je vždy plné 
hlediště dětí, které po představení navštíví Mi-
kuláš, anděl a samozřejmě čerti.

Na dramaturgickou radu pro přípravu oslav 85.  
narozenin jsme pozvali také bývalé členy souboru.

Mikulášská nadílka 2005

Ani v letošním roce nezahálíme. Jen bě-
hem první poloviny roku  máme již pozvání 
na 7 zájezdových vystoupení, například do Di-
vadla Fráni Šrámka  v Písku, do Mariánského 
Týnce, Holýšova, kladrubského kláštera a Kaš-
perských Hor. Mimo to samozřejmě hrajeme 
také u nás na domácím pódiu v Třemošné.

Na 18. března 2006 jsme připravili letošní 
první premiéru. Je jí pohádka z dalekého Ori-
entu - Aladinova kouzelná lampa. 

Pohádka nás zavádí do  města Samar-
kand, kde žije v chudém stavení Aladin se svojí 
maminkou. Ten velice rád čte pohádky a proto 
Aladinovi zlý čaroděj namluví, že mu umožní 
navštívit kouzelnou jeskyni, z níž si může od-
nést velké poklady. Jen jemu musí dát starou 
lampu a všechny ostatní poklady, které tam 
najde si může nechat pro sebe.

Aladinovi se to zdá pozřelé a cestou z jes-
kyně lampu přetře a zjeví se mu duch lampy 
- Džin. Aladin i čaroděj usilují o krásnou prin-
ceznu a tak se sejdou v sultánově paláci a musí 
plnit princezniny úkoly. Postavit krásný palác, 
zřídit krásné zahrady s fontánami a také rozve-
selit jejího milého oslíka Džafára. 

A jak to všechno dopadne? Splní všechny  
3 princezniny úkoly? Co myslíte? 

To vám neřekneme, přijďte se na naše nové 
pohádkové představení podívat a posuďte, jak 
se nám vydařilo.

Aladinova kouzelná lampa 

A druhá premiéra v letošním roce?  
V dubnu začínají první zkoušky a 17. listopa-
du 2006 na oslavách 85. narozenin založení  
třemošenského loutkářského souboru uvidíte 
o čem bude. Nechte se překvapit. 

Více o našem souboru, představe-
ních, oslavách, soutěži a další informa-
ce najdete na internetových stránkách:  
www.ldtremosna.wz.cz

Aladinova kouzelná lampa 

Třemošenští loutkáři vyhlásili v roce svých 85. narozenin soutěž „Nakresli pohád-
ku“. Malí výtvarníci mohou nakreslit obrázek, vyrobit loutku či udělat sošku z pohádko-
vých představení, která budou zahrána v době od 7. 1. do 15. 10. 2006 v DDM Kamarád  
Třemošná, a to obrázky ve formátech A4 až A2 nebo jakoukoliv další výtvarnou technikou 
bez omezení. Počet výtvarných dílek není omezen.

Soutěž je rozdělena do dvou věkových ka-
tegorií: A) předškolní děti, B) školáci 1.-4. třída.

Výtvarná díla označená názvem obrázku, 
jménem, příjmením, věkem a úplnou adresou 
autora se odevzdávají při představeních nebo  
v DDM Kamarád Třemošná nejpozději  
do 31. 10. 2006. Výsledky budou vyhlášeny  
na oslavách 85. narozenin třemošenského lout-
kového divadla v pátek 17. 11. 2006. 

Porotu tvoří všichni členové loutkářské-
ho souboru. Ocenění získají první tři soutěžící 
v každé kategorii. Soutěží se o tyto ceny: ba-
tůžky, trička s pohádkovými postavami, sady  
na kreslení, celoroční, půlroční a čtvrtletní  

vstupenka na představení 
loutkářského souboru a další 
ceny.

Nekompletně označená 
díla nemohou být zařazena  
do soutěže. Na výhru není 
právní nárok. Odevzdáním 
výtvarných prací souhlasíte  
s jejich uveřejněnín na inter-
netových stránkách třemo-
šenských loutkářů, na výstavě 
prací a také s jejich dalším 
využitím pro potřeby souboru.  
Těšíme se na vaše výrobky.



Sport Centrum Chanos jede 
na plný plyn...

Odloučené pracoviště v prostorách bývalé ZŠ – Sport Centrum Chanos má 
za sebou úspěšně první rok své činnosti. A je opravdu o čem psát. 

Nabízené sportovní aktivity jsou plně 
využívány. Příjemné prostředí a výborná 
obsluha na recepci láká stále nové zájem-
ce o všechny druhy cvičení.

Zájem je i o další nabízené služby jako 
je Klub pro neorganizované děti – herna  
a internetová kavárna, fitness nebo třeba 
solárium. 

Velmi oblíbené a hojně navštěvované 
je Bambino pro matky s dětmi na mateř-
ské dovolené, které mohou v době Bam-
bina využít jak pohybových aktivit, tak  
i dalších nabízených služeb.

Na všechny tyto aktivity se můžete 
přihlásit na recepci od pondělí do čtvrtka 
a v neděli od 16.00 do 21.00 hodin, kde 
vám poskytne podrobné informace naše 
pracovnice. 

V recepci si můžete v příjemném 
prostředí baru dát malé občerstvení  
ve formě nealkoholických a iontových 
nápojů, energetických tyčinek, nebo jen 
posedět u kávy, čaje nebo laté. 

Největší zájem je samozřejmě o pohy-
bové aktivity. A to nejen pro děti a mládež 
ale především dospělé. 

K a l e n d á ř 
akcí  DDM:
Březen 2006:
4. 3. - 14,00 - 19,00 - 5 hodinový cyclingo-
vý marathón – Sport Centrum Chanos 
5. 3. - Základní kolo Dívka roku 2006 
– casting
7. 3. - 18,00 - Hrajeme na přání
18. 3. - 15,00 - Aladinova kouzelná lam-
pa - premiéra loutkového představení 
- DDM Kamarád Třemošná
19. 3. - 14,30 - Čert a Káča - loutkové 
představení v Divadle Fr. Šrámka Písek
23. 3. - Vodní svět Výstaviště Praha  
- exkurze

Duben 2006:
1. 4. - 14,00 - Aladinova kouzelná lampa 
- loutkové představení v ZŠ Horní Bříza
2. 4. - 14,00 - Aladinova kouzelná lampa 
- loutkové představení v kině v Holýšově
4. 4. - 18,00 - Hrajeme na přání
8. 4. - 14,00 - 2. „Fičák“ – víkend plný  
pohybu 
9. 4. - Velikonoční nadílka v Klubu  
Horní Bříza - velikonoční tradice
15. 4. - 15,00 - Kašpárek vaří živou  
vodu a O pyšné base - loutkové dvoj-
představení v DDM Kamarád Třemošná
16. 4. - 9,00 - Velikonoční turnaj ve stol-
ním tenise, DDM Kamarád Třemošná
29. - 30. 4. - Regionální kolo pro západní 
Čechy soutěže Dívka roku v Měšťanské 
Besedě v Plzni
30. 4. - Pálení čarodějnic - Oáza Horní 
Bříza
Cesta za velikonočním zajíčkem pro mat-
ky s dětmi, barvení vajíček Třemošná
Vystoupení orientálních tanců

Květen 2006:
Pálení čarodějnic - upřesníme
2. 5. - Hrajeme na přání
6.  5.   - 14,00 - Čert a Káča - loutkové před- 
stavení na hradě v Kašperských Horách
13. 5. - 15,00 - Perníková chaloupka   
a O Smolíčkovi - loutkové dvojpředstave-
ní v DDM Kamarád Třemošná
20. 5. - 14,00 - Čert a Káča - loutkové 
představení na Bolevecké návsi v Plzni
27. 5. - Den dětí v Horní Bříze se sou-
těžemi, bohatým programem a loutko- 
vým dvojpředstavením Šípková Růženka  
a Červená Karkulka – Klub a restaurace 
Oáza Horní Bříza
28. 5. - Den dětí v Třemošné s loutko-
vým dvojpředstavením Šípková Růženka  
a Červená Karkulka  v DDM a odpoled-
ním zábavným programem - Bowling 
Třemošná

Červen 2006:
6. 6. - 18,00 - Hrajeme na přání
Sportovní turnaj, Bowlingová soutěž
Soutěž ve stolním tenise - upřesníme
Divadelní představení pantomimy - pro MŠ 
a ZŠ Horní Bříza.
Stavba a oprava táborové základny  
v Klenovicích

Pohled na budovu

Recepce s barem

Bambino klub

Internetová kavárna

Grünsport cycling

Mezi nejvíce žádané je Grünsport 
cycling, fitbally a tae-bo, se kterým se více 
seznámíte na jiném místě zpravodaje.

Fitness

Solárium



Dětský bowling v Třemošné
Od letošního školního roku jsme otevřeli novou pravidelnou činnost  
pro děti ve spolupráci s Bowlingem Třemošná – bowlingový kroužek. Děti se 
scházejí pravidelně pod vedením odborného trenéra a vedoucích kroužků každé 
pondělí ve dvou kategoriích – mladší a starší junioři.

Tím také vznikla nová dětská zá-
kladna a pod vedením Rostislava Brzici 
se tak děti mohou kvalitně připravovat  
na velké turnaje a v neposlední řadě na 
mistrovství ČR.

Nová základna tak zve další nové pří-
znivce tohoto zajímavého sportu.
Rostislav Brzica – trenér, Lucie Karbano-
vá – vedoucí, Andrea Kuttová – vedoucí, 
Vladimír Dohrmann – vedoucí.

Zprávy z poslední soutěže – finále 
MČR juniorů, které se konalo 25. 2. v Olo-
mouci. Naše základna bowlingu Třemoš-
ná měla ve finále 5 zástupců. Nejlépe si 

vedl v kategorii mladší žáci Vojta Bednář, 
který obsadil krásné 3. místo. 

V kategorii mladší žákyně obsadi-
la Petra Nahodilová 4. místo a Martin  
Široký v kategorii starších žáků také  
4. místo. Posledním dvěma zástupcům 
nepřálo tolik štěstí, aby se v silné kon-
kurenci prosadili, ale i tak výsledky,  
kterých dosáhli, jsou velmi pěkné.
Výsledky:
Roman Majer  105/103/117/117
Martin Široký  167/145/125/129/95
Karla Skalová 101/108/91/107/91/147
Vojta Bednář   69/86/70/75
Petra Nahodilová 82/103/102/96/96

Další naší akcí, kterou připravujeme 
společně s Bowlingem Třemošná jsou 
oslavy Dne dětí. Ty vypuknou v neděli  
28. května 2006 v odpoledních hodinách 
v prostorách Bowlingu Třemošná. 

Tato spolupráce přispívá k aktivnímu 
a účelnému využití volného času dětí  
a mládeže, k prevenci sociálně patolo-
gických jevů a k rozvíjení komunikace  
mezi školským zařízením a místními pod-
nikately.

Pro děti i rodiče bude připraven pes-
trý program, spoustu sladkostí a cen, 
soutěže a v neposlední řadě bowlingová 
dráha.

Dům dětí a mládeže Kamarád dě-
kuje celému týmu Bowlingu Třemošná,  
především majiteli Romanu Majerovi  
za jeho vstřícnost a ochotu spolupraco-
vat. 

Tato spolupráce přinese nepochybně 
mnoho dalších zajímavých akcí, na které  
se již teď všichni můžete těšit.

„Hrajeme na přání“ v nových prostorách...
Již řadu let se každé první úterý  

v měsíci scházeli v DDM Kamarád tře-
mošenští důchodci, kde pro ně měs-
to Třemošná společně s DDM pořádali  
„Hrajeme na přání“. 

V. Bednář - 3. místo na juniorském turnaji 
v únoru 2006 v kategorii mladších žáků

P. Nahodilová - 4. místo na juniorském turna-
ji v únoru 2006 v kategorii mladších žákyň

M. Široký - 4. místo na juniorském turnaji 
v únoru 2006 v kategorii starších žáků

Na programu byla živá hudba, ukáz-
ky z činnosti DDM, ale také posezení  
s kamarády a přáteli z mládí a vzpomí-
nání na vše pěkné, zajímavé, ale také 
na to méně příjemné, co život přinesl. 
Prostě na vše, co ve svém životě prožili.  
Při těchto akcí se během programu po-
dávalo také občerstvení a alkoholické 
nápoje, což se nyní stalo závažným pro-
blémem. S  vydaním nového zákona číslo 
379/2006 Sb. nastal problém s pořádá-

ním této kulturní akce. Zákon, který za-
kazuje podávání alkoholických nápojů  
platí nejen pro všechny veřejné budovy 
a prostranství, tak i pro školská zařízení - 
tudíž platí i pro DDM. 

Jelikož však někteří návštěvníci úno-
rové akce byli nedisciplínovaní, museli 
jsme tuto situaci urychleně řešit. Po do-
hodě s naším zřizovatelem jsme pořá-
dání těchto pravidelných akcí přemístili  
do klubovny místní organizace rybářského 
svazu. 

Od března pořad „Hrajeme na přání“ 
bude již natrvalo v nových prostorách.  
I přesto, že jsou tyto prostory menší než  

v DDM, doufáme, že se tam naši důchodci 
budou cítit dobře, neboť za léta pořádání 
této akce by byla nesmírná škoda ukon-
čit tento velice oblíbený pořad. 



Cvičte ve Sport Centru Chanos Tae-bo
Tae-bo je velmi účinný sportovní systém, který nejen redukuje tělesnou hmotnost, ale i zvyšuje svalovou sílu, je zábavou 
a upevňuje vůli. Mění také Váš postoj ke stresu a problémům každodenního života. Motto zní: „Buď fit, uber na váze, měj 
z toho zábavu, buď  silný“.

Loňské úspěšné akce DDM Kamarád

Tae-bo používá pohyby odlišných 
druhů bojových sportů a umění a v prv-
ní řadě je to skupinové cvičení s rychlou 
hudbou.

V Tae-bu neexistuje žádná choreo-
grafie. To znamená, že Tae-bo je zcela 
prosté stresu. Nemusíte si zapamatovat 
různé pohyby a jejich pořadí za sebou. 
Tae-bo se vyučuje ve dvou typech lekcí 
Tae-bo a Tae-bo Intro.

 
Tae-bo Intro při lekcích Intro  

se trénuje technika jednotlivých úderů, 
kopů a jejich kombinací. Důraz je kladen 
především na preciznost provedení a na 

získání citu pro danou techniku. Kromě 
tréninku techniky trénujeme také výrazně 
svalovou sílu. Lekce Intro jsou nedílnou 
součástí Tae-bo systému a navštěvovat 
je může jak začátečník, tak i pokročilý, 
neboť na technice můžete stále něco vy-
lepšovat a trénink svalové síly a zpevně-
ní takových partií jako jsou hýždě, boky  
a břicho není jistě také k zahození. 

Lekce vždy začíná rozehřátím,  
v hlavní části se vyučují a korigují jednot-
livé techniky a jejich kombinace. Pokud 
vám nějaká technika v hodině Tae-ba dě-
lala obtíže, právě zde ji můžete trénovat. 
Na závěr hlavní části se zopakují probíra-
né techniky v tempu Tae-bo a následuje 
zklidnění – dechové a relaxační cvičení.

Tae-bo – lekce Tae-bo je hodina inten-
zivního cvičení složená z kopů, úderů a je-
jich kombinací, které na sebe bezprostřed-
ně navazují. Při Tae-bo trénujete doslova 
„celého člověka“. Cvičení klade nároky 
na sílu, výbušnost, rovnováhu, koordinaci,  
ale největší důraz klademe na vytrvalost. 
Tae-bo je vhodné i pro ty, kteří necho-
dí na aerobic, protože neradi přemýšlí  

o choreografii. V Tae-bo žádná chore-
ografie není, při Tae-bo se učíte praco-
vat sami podle svého vlastního já. Není 
důležité vydržet celou hodinu v tempu 
instruktora – každý máme své tempo  
a každý podle něj také co nejoptimálněji 
může pracovat. Nevěříte?

Přijďte se přesvědčit, že trénink, který 
si řídíte sami, má ty nejlepší výsledky.

Po rozehřátí následuje hlavní část 
intenzivního cvičení, na závěr některé 
posilovací cviky následované relaxačním  
a dechovým cvičením.

1. Fičák – víkend plný pohybu 
– 7 hodin všech druhů cvičení, které 
nabízí Sport Centrum Chanos. Účast-
níci pohybového víkendu si vyzkoušeli  
aerobic, Tae-Bo, Grünsport cycling, cvi-
čení na fitballech a jógu. Tato akce měla 
mimořádný ohlas a tak na měsíc duben 
připravujeme ve Sport Centru Chanos 
její pokračování - Fičák II.

Drakiáda v Třemošné a v Horní Bříze 
Za velké účast dětí i rodičů v obou měs-
tech se soutěžilo o nejhezčího draka  
a draka, který vzlétl nejvýše a jenž se nej-
déle udržel ve vzduchu.

Halloween v Třemošné i Horní Bříze 
Obě akce byly velmi úspěšné jak účastí, 
tak programem,  zakončeny byly  velkým 
ohňostrojem.

Mikulášská nadílka v Třemošné
v DDM Kamarád se stala již třemošen-
skou tradicí. Tak jako každý rok bylo hle-
diště plné. Dětem po shlédnutí pohádky 
nadělil Mikuláš dárečky.

Mikulášská nadílka v Horní Bříze
se poprvé konala před Oázou a návštěv-
nost předčila naše očekávání.

Velká vánoční bowlingová soutěž 
mezi Domem dětí a mládeže Kamarád 
Třemošná a Domem dětí a mládeže  
Radovánek Kaznějov se uskutečnila 
v prosinci 2005. Soutěže se zúčast-
nili všechni interní pracovníci obou 
Domů dětí a mládeže.  Akce pro- 
běhla v prostorách Bowlingu  Třemošná  
a byla  příjemným zakončením roku 
2005. Vítězné družstvo si odneslo 
 vynikající  dort a dobrý pocit z turnaje.




