Nabídka
zájmových kroužků

na školní rok 2018/2019

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, Ph.D.
telefon: 605 247 386, e-mail: bulin@ddmkamarad.cz
odloučené pracoviště Sport centrum Chanos
U Stadionu 964, 330 11 Třemošná
Martina Dyková
telefon: 605 247 384, e-mail: chanos@ddmkamarad.cz
odloučené pracoviště MZŠ Zruč-Senec
Školní 197, 330 08 Zruč-Senec
Stanislav Kutheil
telefon: 605 247 385, e-mail: info@ddmkamarad.cz
odloučené pracoviště IZMŠ Trnová
Trnová 222, 330 13 Trnová
Lucie Kuchynková
telefon: 377 953 651, e-mail: zruc@ddmkamarad.cz
odloučené pracoviště ZŠ Ledce
Ledce 15, 330 14 Ledce
Lucie Kuchynková
telefon: 377 953 651, e-mail: zruc@ddmkamarad.cz
Dětský koutek Krteček
U Stadionu 964, 330 11 Třemošná
Mgr. Lucie Karbanová
telefon: 605 247 387
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Úvodní slovo

Ahoj Kamarádi,
skončily nám letní prázdniny a my se spolu opět scházíme v novém školním
roce. A já jsem se zeptala našich kreslených kamarádů, jak si s námi užili loňský školní rok? Oskare, začni třeba ty.
„Já jsem byl s „Domečkem“ u moře v Chorvatsku, naučil jsem se tam potápět
s dýchacím přístrojem.
Rád chodím do DDM na tradiční loutková představení a nově také na
představení dětských souborů Kulišáci a Tréma. Chtěl bych se stát také hercem. A co ty Vando?“
„Já jsem s Kamarádem jezdila na lyžařské kurzy a naučila se tak dobře lyžovat, že jsem byla o jarních prázdninách s „Domečkem“ sjíždět sjezdovky
v italských Dolomitech. Ale nejraději tu mám halloweenský průvod, moc si
ho vždycky užívám. Felixi, byl jsi letos na nějakém táboře?“
„No jasně, že jo. O prázdninách jsem byl na parašutistickém táboru Červené
barety. Byl to tábor pro odvážné kluky a holky, žádné mamánky. Jezdili jsme
s obrněným transportérem Pandur, dělali noční taktické výsadky, létali letadly.
V „Domečku“ se vždycky těším na dětské dny, chodím na ně pomáhat.
I Natálka byla na táboře. Pochlub se.“
„No dobrá. Byla jsem na letním táboře Ztracená Kniha tajemství ve Zhořci
u Manětína. Táborem nás provázela skvělá hra, spojená s výlety do okolí.
Když jsme se loučili, byli jsme tak dojati, že ani jedno oko nezůstalo suché.
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Můj mladší bráška chodil celý rok do dětského klubu Krteček. Škoda, že už
tam nemohu chodit také, protože Krteček je jen pro děti předškolního věku
a je to v něm super. A Prokop taky trávil léto na táboře.“
„Ano, já trávil 10 dnů na leteckém táboře 100 let československého letectví.
Naším úkolem bylo naučit se pilotovat opravdové letadlo. Ti nejlepší letěli za
odměnu historickým vojenským letounem z II. světové války.
V domečku byl vloni parádní maškarní karneval, na ten chodím nejraději
a každý rok mám jiný převlek. Ájo, ty ses prý na táboře pěkně zmáčela:-)“
„To by mě zajímalo, kdo to na mě prásknul? Byla jsem totiž na vodáckém
táboře, sjížděli jsme na lodích řeku Berounku. Užili jsme si spoustu skvělé
zábavy a dobrodružství. Při plavbě jsme pozorovali ze svých lodí nádhernou
přírodu v okolí Berounky, v noci naslouchali tajemným zvukům řeky.
A moc se těším na letošní nové kroužky v Kamarádu.“
Jak vás tak poslouchám, strávili jste s námi skoro celý rok. Doufám, že i ten
příští se vám u nás bude líbit a nejen vám, ale i ostatním dětem, kterým se
dostala do rukou tato Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019. Teď už stačí
si jen vybrat ten správný kroužek.
Držíme vám palce a těšíme se na tebe v Domě dětí a mládeže Kamarád.
Za všechny pracovníky

Irena Jelínková,
ředitelka DDM Kamarád
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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, floorbal 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 naší paní ředitelky Ireny Jelínkové, která má
fakt všechno pod palcem a hned tak ji něco nevyvede z míry.
Vedoucím pracoviště je Jíra Bulín. Ten ti ochotně poradí a pomůže, pokud
budeš mít nějaký dotaz nebo problém.
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Kontakt na pracoviště:
DDM Kamarád Třemošná
Tyršova 916
330 11 Třemošná
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
tel.: 605 247 386
e-mail: bulin@ddmkamarad.cz

-7-

Pracoviště Tyršova

Horolezecké kroužky
(identifikační číslo: 01)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
			
			
cena na pololetí:

Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
sál DDM Kamarád Třemošná – Tyršova
pondělí 16:00–17:00
úterý 15:00–16:00*
úterý 16:00–17:00
300 Kč

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

Holky a kluci, víte, že máme na sále v Tyršově ulici 5 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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Bowlingové kroužky I. a II.
(identifikační číslo: 02, 03)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
			
cena za pololetí:

Ladislav Vokroj
Bowling Třemošná
úterý 15:00–16:30 / I. začátečníci „02“
úterý 16:30–18:00 / II. pokročilí „03“
500 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

Škola tance

(identifikační číslo: 04)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Ing. Jan Blažek a JUDr. Lucie Blažková
sál DDM Kamarád – Tyršova
středa 17:00–18:00
500 Kč

Tanec je nejen úžasná aktivita ale také netradiční sportovní disciplína. Hlavně
u vás, nejmenších dětí, rozvíjí totiž pohybové a rytmické dovednosti. Pokud ti
je od 6 do 10 let, přihlaš se na speciální školu tance. Najdeš v ní spoustu nových kamarádů a kamarádek. Honza s Luckou kladou důraz na všestrannou
přípravu, takže se máš na co těšit.
A pozor! Zahájení školy tance bude už 19. 9. 2018, poslední hodina bude
12. 12. 2018 a 18. 12. 2018 proběhne závěrečná vánoční akademie!
- 10 -

Rope skipping – švihadlování
(identifikační číslo: 05)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Martina Kasíková
sál DDM Kamarád – Tyršova
pondělí 17:00–18:00
300 Kč

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

Florbalový kroužek – mladší žáci
(identifikační číslo: 06)

garant:			Stanislav Kutheil
místo:			
tělocvična ZŠ Třemošná
den a čas:		
pondělí 14:00–15:00
cena za pololetí:
300 Kč

Chodíš do 1.–5. třídy a máš rád kolektivní sportovní vyžití? Pak je florbal pro
tebe ten pravý sport. A to jak pro kluky tak i pro holky.
Budeš hrát zájezdové turnaje s ostatními základními školami a sportovními
oddíly. Dostaneš také klubový dres, florbalovou brankářskou výstroj, florbalky
a další vybavení.
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Florbalový kroužek – starší žáci
(identifikační číslo: 07)

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

Jasně že máme florbal i pro starší žáky a pro žákyně pak tým Rebelky. Florbal je mezi námi velmi populární, stejně jako hokej nebo fotbal. Naše týmy
starších žáků 6.–9. třída ZŠ a dívčí tým Rebelky reprezentují DDM Kamarád
Třemošná na soutěžích v rámci celé ČR.
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Pracoviště Tyršova

NERF

(identifikační číslo: 08)
garant:			Stanislav Kutheil
místo:			
park u TJ Sokol Třemošná a Sport centrum Chanos
den a čas:		
čtvrtek 16:30–18:00
cena za pololetí
300 Kč

NERF je váš oblíbený kroužek. Na podzim a na jaře si hrajeme v lese a v zimních 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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Laser tag

(identifikační číslo: 09)
vedoucí:		
Petr Tunka
garant:			Stanislav Kutheil
místo:			
lesy kolem Třemošné
den a čas:		
čtvrtek 16:30–18:00 a dohodnuté víkendy
cena za pololetí
300 Kč

Je nástavbový kroužek NERFu a přihlásit se do něj můžeš, jen pokud už chodíš na druhý stupeň ZŠ. Zažiješ kroužek plný aktivního pohybu v přírodě,
zpestřený taktickými herními prvky. Budeš členem jednoho z týmů a pomocí
taktických prvků a střelby z laserových zbraní se snažíš získat trofej týmu
protihráčů.
Systém MILES je optoelektronický, taktický, laserový simulátor k nácviku
střelby z ručních a lafetových zbraní. Vysílač emuluje útočnou pušku M-16,
střelci jsou vybavení senzorickými snímači, hra se blíží skutečné realitě. Jeho
civilní verzi vlastní společnost Laser Tag Prague, která ji zapůjčila Domu dětí
a mládeže Kamarád Třemošná.
Kroužek bude probíhat přibližně jednou za 3 týdny a o víkendech. Počet
členů kroužku je omezen.
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Pracoviště Tyršova

Parkour

(identifikační číslo: 10)
garant:			Stanislav Kutheil
místo:			
tělocvična ZŠ Třemošná
den a čas:		
pondělí 15:00–16:00
cena za pololetí:
300 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
situacích (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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Potápěčský kroužek
(identifikační číslo: 11)

vedoucí: 		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Mgr. Tomáš Janovský
klubovna DDM Kamarád – Tyršova
úterý 16:00–17:00
300 Kč

Kdo by se nechtěl potápět. Já tedy určitě ano. A pozor, do kroužku můžeš
chodit už od 1. třídy.
Zábavnou formou se seznámíš s teorií přístrojového potápění, podíváš se
na filmy s potápěčskou tématikou, zahraješ si hry a pojedeš na potápěčské
akce.
Po zdárném osvojení potřebných teoretických znalostí se začneš potápět
s přístrojem v plaveckém bazénu a získáš potřebné praktické dovednosti potápěče.
Po dosažení věku 14 let a po zvládnutí náročných zkoušek obdržíš mezinárodní potápěčskou licenci a staneš se potápěčem s jednou hvězdou.
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Pracoviště Tyršova

Stolní tenis pro děti
(identifikační číslo: 12)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Václav Stehlík a Václav Denk
sál DDM Kamarád – Tyršova
čtvrtek 16:30–18:00
300 Kč

Zahrát si „pinčes“ můžeš v tomko kroužku z mnohaletou tradicí. Zábavnou
formou si osvojíš základní principy a pravidla této oblíbené hry.
Stolní tenisté se účastní mnoha turnajů a tak můžeš získat mnoho trofejí.

Stolní tenis pro dospělé
(identifikační číslo: 13)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Míra Krejčí
sál DDM Kamarád – Tyršova
čtvrtek 18:00–20:00
400 Kč

Cvičení pro ženy
(identifikační číslo: 14)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
			
cena za lekci:		

Božena Bumbálková
sál DDM Kamarád – Tyršova
pondělí od 19:00
středa od 19:00
300 Kč

Tenisová škola
(identifikační číslo: 15)

vedoucí: 		
místo: 			
den a čas: 		
cena na pololetí:
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Zdeněk Holický
pouze v exteriéru – kurty TJ Tatran Třemošná
říjen, březen, duben, květen a červen
300 Kč

Keramika pro děti
(identifikační číslo: 16)

vedoucí: 		
místo: 			
den a čas: 		
cena na pololetí:

Irena Jelínková
keramická dílna DDM Kamarád – Tyršova
úterý 16:00–17:30
650 Kč

V tomto kroužku se můžeš těšit na modelování z keramické hlíny a zdobení
barevnou engobou, glazováním i dalšími technikami. Podle své šikovnosti
budeš 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.
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Pracoviště Tyršova

Dramatický soubor TrémA
(identifikační číslo: 17)

vedoucí:		
místo			
den a čas		
cena za pololetí

Mgr. Anna Benešová
ZŠ Třemošná + sál DDM Kamarád – Tyršova
pátek od 14:30
300 Kč

Chceš si opravdu „hrát“ v pravém slova smyslu a zároveň se celkově rozvíjet?
Tak se přihlas na „dramaťák“. Vyzkoušíš si základní metody a techniky dramatické výchovy – dramatickou hru, hru v roli. Naučíš se pracovat s hlasem,
tělem, improvizaci, budeš hledat cestu k výrazu, interpretovat literární texty,
přednášet. Opět se všichni zaměříme na tzv. scénické čtení, při kterém budeme interpretovat vybranou knihu a následně vytvářet inscenaci, se kterou
se zúčastníme soutěže. Budeme také tvořit své vlastní inscenace, se nimiž
budeme vystupovat.
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Ochotnický soubor DDM – DivOch
(identifikační číslo: 18)

vedoucí: 		
místo: 			
den a čas:		

Irena Jelínková
sál DDM Kamarád – Tyršova
úterý od 19:00

Nově vzniklé divadlo ochotníků při DDM Kamarád –Divoch, nastudovalo hru
od P. Tomsů: ... a zase ti tupitelé – sitkom z vesnického života.
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Pracoviště Tyršova

Loutkové divadlo Třemošná
(identifikační číslo: 19)

vedoucí: 		
místo: 			
den a čas: 		
cena na pololetí:

Radek Koňařík
zkušebna a sál DDM Kamarád – Tyršova
sobota 1x za 14 dnů
300 Kč

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 nejstarším 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.
Chceš se k nám přidat, naučit se pracovat s hlasem,
ovládat různé druhy loutek, zkoušet nové pohádky, vyrábět kulisy a rekvizity, zažít spoustu legrace? A hlavně hrát
představení nejmenším divákům jak v Třemošné, tak na
zájezdových představeních? A je ti od 8 do 99 let?
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Tak neváhej a přijď se za námi
podívat a třeba si vyzkoušet nějakou loutku v sobotu 22. 9. nebo
6. 10. po 11. hodině (zadní vchod
DDM – u lesa).
Všichni tě u nás uvítáme a budeme rádi, když s námi budeš rozvíjet
téměř stoletou tradici loutkářství
v Třemošné.“
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Pracoviště Tyršova

Rybářský kroužek
(identifikační číslo: 20)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Jan Martínek
sál DDM Kamarád – Tyršova + rybník Třemošná
úterý 17:00–18:00
300 Kč

Patříš mezi takzvané „tiché blázny“? Pak je rybářský kroužek pro tebe ten
pravý. Naučíš se tu vše potřebné pro chytání ryb.
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Anglický jazyk

(identifikační číslo: 21)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Mgr. Tamara Holická
klubovna DDM Kamarád – Tyršova
den i čas bude upřesněn
400 Kč

Hello, how are you? Fine?
Určitě chceš anglicky umět víc než tyto základní fráze. Proto se přihlas
do kroužku angličtiny, aby se naplnilo pořekadlo: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi
člověkem!

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!
Každý kroužek má své identifikační číslo,
pod kterým se bude označovat
při bezhotovostní pololetní platbě.
Platba kroužků je možná pouze
bezhotovostně – bankovním převodem
nebo složenkou na číslo účtu:
35-6820300217/0100.
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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
všechno, 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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Kontakt na pracoviště:
DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště Sport centrum Chanos
U Stadionu 964
330 11 Třemošná
Kontaktní osoba:
Martina Dyková
pověřena řízením
telefon: 605 247 384
e-mail: chanos@ddmkamarad.cz
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Sport centrum Chanos

Jóga pro děti

(identifikační číslo: 31)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
			
cena za pololetí:
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Lucie Korbelová
hala Sport centrum Chanos
středa 15:00–16:00 / mladší
pátek 15:00–16:00 / starší
300 Kč

Zumba pro děti
(identifikační číslo: 32)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Eva Karbanová, DiS.
hala Sport centrum Chanos
úterý 17:00–18:00
300 Kč

Už jste zkusili zumbu? Ty nevíš, co to je? Tak tedy zumba je taneční program,
zahrnující zábavu, výbornou hudbu a skvělou atmosféru. Základem jsou latinskoamerické tance a aerobic. 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

Atletická přípravka – ATYTAKY
(identifikační číslo: 33)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Zdeňka Kamišová
hala Sport centrum Chanos
úterý 16:00–17:00
300 Kč

Tady si přijdete na své, pokud máte rádi pohyb nebo se chcete začít hýbat.
Ukážeme vám tu cestu ke sportu, radosti z času stráveného v přírodě, filozofii fair play a zasejeme pomyslné semínko lásky k pohybu.
Jsme atletická přípravka, společně běháme, skáčeme, házíme, trénujeme
koordinaci i výdrž. Na osvojených pohybových znalostech budete moci stavět další specializované pohybové aktivity.
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Výtvarný ateliér – děti
(identifikační číslo: 34)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Rudolf Novotný
výtvarný ateliér Sport centrum Chanos
čtvrtek 16:00–18:00
650 Kč

Máš chuť stát se opravdovým malířem s paletou, štětcem a malířským stojanem? Já tento kroužek navštěvuji a je to paráda!
Ruda Novotný, který nás učí různé techniky je zkušeným malířem a výtvarníkem. Seznamuje nás i s různými jinými pokročilými výtvarnými technikami, jako je třeba linoryt, koláže, mandaly a spousta dalšího.
Přijď mezi nás, těšíme se.

Výtvarný ateliér – rodiče s dětmi
(identifikační číslo: 35)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Rudolf Novotný
výtvarný ateliér Sport centrum Chanos
čtvrtek 18:00–20:00
650 Kč
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Sport centrum Chanos

Letecký modelář – mladší žáci
(identifikační číslo: 36)

garant:			Stanislav Kutheil
místo:			
klubovna modelářů Sport centrum Chanos
den a čas:		
středa 17:00–18:00 / mladší žáci
cena za pololetí
300 Kč

Prvňáci až páťáci, stavíte rádi plastikové modely letadel, aut, lodí a diorám?
Na kroužku se seznámíte se stavbou jednoduchých létajících modelů (házedel). Naše klubovna je vybavena špičkovým akumulátorovým modelářským
nářadím. Budete mít své zásuvky u pracovního stolu, kam si budete ukládat
své věci a rozestavěné modely.
Vyrazíte s námi na modelářské výstavy, veletrhy a vyvrcholením celoroční
činnosti je náš letecký tábor na letišti aeroklubu Plasy.
Jen raději upozorňuji: Počet členů kroužku je omezen!
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Letecký modelář – starší žáci
(identifikační číslo: 37)

garant:			Stanislav Kutheil
místo:			
klubovna modelářů Sport centrum Chanos
den a čas:		
pátek 16:00–18:00 / pokročilí
cena za pololetí:
300 Kč

Tak tady už musíš znát základy modelařiny. Kroužek je totiž určen pro pokročilé modeláře, kluky a holky od 6. do 9. třídy základní školy.
Budeme stavět funkční modely letadel, aut a lodí. Trénovat létání se skutečnými letouny na profesionálních leteckých simulátorech. Budeš studovat
základy aerodynamiky, mechaniky letu, meteorologie a fyziky. Jezdit na letecké dny, konference, modelářské veletrhy a výstavy.
Vyvrcholením celoroční činnosti je letecký tábor na letišti aeroklubu Plasy.
Naše klubovna je vybavena špičkovým akumulátorovým modelářským nářadím. Budeš mít svou zásuvku u pracovního stolu, kam si budeš ukládat své
věci a rozestavěné modely.
Při vhodných povětrnostních podmínkách létáme na našem klubovém
modelářském letišti s rádiem řízenými motorovými modely.
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Sport centrum Chanos

Zoologický kroužek
(identifikační číslo: 38)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Jan Dohnal
klubovna DDM Kamarád a ZOO Plzeň
pondělí 16:00–17:00 a dle domluvy v ZOO Plzeň
300 Kč

Líbí se ti zvířáta 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 os času navštívíš ZOO Plzeň a dostaneš se do míst, která běžný návštěvník nemá nikdy šanci nikdy uvidět.
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Krteček

Krteček

Krteček

Krteček

Krteček

Zavřeno

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Neděle

NERF
Standa

Bosu
Katka

Letecký modelář
Standa

Výtvarný ateliér – děti
Rudolf

Objednávky na tel.: 605 247 384 – Martina Dyková

* kurty TJ Tatran Třemošná

Fitbally
Petra

Zumba pro děti
Eva

17:00-18:00

Letecký modelář
Standa

Trampská
kytara
Rudolf

Atletický
kroužek
Zdeňka

Tenisová škola*
Zdeněk

16:00-17:00

V době provozu otevřen: Fitness – 40,- Kč/hod

7:00 - 15:30

den/hod
Bodyforming
Pavla

19:00-20:00

HITT, tabata ...
Ilona

Jóga
Gábina

Pilates
Gábina

HIIT, tabata...
Jirka

Výtvarný ateliér – dospělí
Rudolf

Cvičení ženy
Mirka

Jóga
Gábina

HIIT, tabata, core trenink, jumping
Jirka a Ilona

Fitbally
Věra

18:00-19:00

SPORT CENTRUM CHANOS – ROZPIS CVIČENÍ 2018–2019
20:00-21:00

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

- 36 -

Tuto přihlášku až na 3 kroužky si z nabídky vytrhni,
rodiče ji vyplní a doručí do DDM Kamarád
DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na školní rok 2018–2019

do kroužku (uveďte jméno a číslo): ................................................................................
Třemošná

Sport centrum Chanos
Trnová

Žichlice

Zruč

Ledce

Dobříč

do kroužku (uveďte jméno a číslo): ................................................................................
Třemošná

Sport centrum Chanos
Trnová

Žichlice

Zruč

Ledce

Dobříč

do kroužku (uveďte jméno a číslo): ................................................................................
Třemošná

Sport centrum Chanos
Trnová

Žichlice

Zruč

Ledce

Dobříč
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Závazná přihláška

Jméno, příjmení: ............................……..............................................................…….
Datum narození: ....................................……. Státní občanství: ............................
Zdravotní způsobilost: ......…….......…..... Zdravotní pojišťovna: ..........................
Bydliště: …………........................................................................................................
Telefon: .......................................
Škola: ........................................................................................................................
Třída: …….................................….
E-mail: ……………....…….............................................................…………................….

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.
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Závazná pravidla pro členy zájmových útvarů
DDM Kamarád Třemošná
• Členem ZÚ se stává ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou přihlášku a zaplatí
každé pololetí poplatek za ZÚ.
• Poplatky za jednotlivé činnosti se platí vždy za pololetí. Do konce listopadu
roku 2018 za I. pololetí a do konce března roku 2019 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 vrácena 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 dalšího 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.
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Závazná pravidla

• Při porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ nebo 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.
• Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání kroužku! Po skončení
kroužku přebírá plnou zodpovědnost za dítě zákonný zástupce!
• Každý účastník ZÚ (u nezletilých zákonný zástupce) byl seznámen se závaznými pravidly a svým podpisem se je 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
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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:
3. 9. až 21. 12. 2018
14. 1. až 14. 6. 2019

Zahájení činnosti kroužků:
individuálně podle rozhodnutí jednotlivých vedoucích,
nejpozději však k 1. 10. 2018

Prázdniny a státní svátky:
28. 9. 2018 – Den české státnosti
29. 10. až 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny
1. 2. 2019 – pololetní prázdniny
25. 2. až 3. 3. 2019 – jarní prázdniny
18. 4. 2019 – velikonoční prázdniny
19. 4. 2019 – Velký pátek
22. 4. 2019 – Velikonoční pondělí
1. 5. 2019 – Svátek práce
8. 5. 2019 – Den vítězství
29. 6. až 1. 9. 2019 – letní prázdniny
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Pracoviště Zruč-Senec

Ahoj, já jsem Felix a ukážu Ti, co se děje u nás ve škole ve Zruči. Pokud rádi
malujete, tvoříte z hlíny, cvičíte, zajímá vás divadlo, chcete umět anglicky
nebo se zlepšit ve výslovnosti, tak jste tady správně. Má to tady pod palcem
Standa Kutheil, na kterého se můžeš se vším obrátit.
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Kontakt na pracoviště:
DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště MZŠ Zruč-Senec
Školní 197
330 08 Zruč-Senec
Kontaktní osoba:
Stanislav Kutheil
pověřen řízením
telefon: 605 247 385
e-mail: info@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Zruč-Senec

Reálná sebeobrana
(identifikační číslo: 40)

garant:			Stanislav Kutheil
místo:			
malá tělocvična MZŠ Zruč-Senec
den a čas:		
čtvrtek 15:00–16:00
cena za pololetí:
300 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
bezpečnosti pro děti, který vedou plzeňské policistky, zkušené instruktorky
bojových umění a držitelky třetích mistrovských DANů: Bc. Věra Kutheilová,
DiS. a Michaela Lecjaksová.
Naučíš se bránit proti útoku člověka nebo zvířete, posílíš své psychické a
fyzické schopnosti, získáš sebeúctu a sebedůvěru.
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Keramika pro děti
(identifikační číslo: 41)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Mgr. Markéta Bocková
keramická dílna – MZŠ Zruč-Senec
středa 16:30–18:00
650 Kč
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Pracoviště Zruč-Senec

Výtvarně-keramický kroužek
(identifikační číslo: 42)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Mgr. Markéta Bocková
keramická dílna – MZŠ Zruč-Senec
středa 15:00–16:30
650 Kč

Výtvarně-umělecký kroužek
(identifikační číslo: 43)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Rudolf Novotný
MZŠ Zruč-Senec
čtvrtek 13:30–15:30
650 Kč

Logopedie

(identifikační číslo: 44)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za lekci:		

Eliška Beránková
MZŠ Zruč-Senec
úterý 13:00–18:00
50 Kč

Asistent nápravné péče I.
(identifikační číslo: 45)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Mgr. Markéta Kubíková
MZŠ Zruč-Senec
úterý 12:30–15:00
200 Kč

Anglický jazyk

(identifikační číslo: 46)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

jazyková škola
MZŠ Zruč-Senec
den i čas bude upřesněn
cena bude upřesněna
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Pracoviště Zruč-Senec

Divadelní kroužek
(identifikační číslo: 47)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Mgr. Markéta Bocková
sál restaurace „U Drudíků“
čtvrtek 16:00–18:00
300 Kč

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!
Každý kroužek má své identifikační číslo,
pod kterým se bude označovat při bezhotovostní
pololetní platbě.
Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně –
bankovním převodem nebo složenkou
na číslo účtu: 35-6820300217/0100.
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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, tak jsi tu
správně.
Obrátit se můžeš s veškerými dotazy na Lucii Kuchynkovou.
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Kontakt na pracoviště:
DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště IZMŠ Trnová
Trnová 222
330 13 Trnová
Kontaktní osoba:
Lucie Kuchynková
pověřena řízením
telefon: 377 953 651
e-mail: zruc@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Trnová

Keramika

(identifikační číslo: 60)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Pavla Čásová
keramická dílna IZMŠ Trnová
středa (čas bude upřesněn)
650 Kč

Keramika pro děti z MŠ
(identifikační číslo: 61)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Pavla Čásová
keramická dílna IZMŠ Trnová
středa (čas bude upřesněn)
450 Kč
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Pracoviště Trnová

Výtvarka – stolní hry
(identifikační číslo: 62)

vedoucí:		
Lucie Kuchynková
místo:			Trnová
den a čas:		
den i čas bude upřesněn
cena za pololetí:
300 Kč

Pohybovky

(identifikační číslo: 63)
vedoucí:		
Lucie Kuchynková
místo:			Trnová
den a čas:		
den i čas bude upřesněn
cena za pololetí:
300 Kč
Mám pro tebe dobrou zprávu! Oblíbený kroužek se opět vrací. Zahraješ si
známé i neznáme hry, budeš rozvíjet svou obratnost, pohotovost, týmového
ducha a fyzičku. Tak se přihlas a vyzkoušej to!
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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!
Každý kroužek má své identifikační číslo,
pod kterým se bude označovat při bezhotovostní
pololetní platbě.
Platba kroužků je možná pouze bezhotovostně –
bankovním převodem nebo složenkou
na číslo účtu: 35-6820300217/0100.
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Pracoviště Ledce

Ahoj, já jsem Prokop a vím o všem, co se děje ve škole v Ledcích! Tak co chceš
vědět? Ano, je tu výtvarný kroužek, pohybový, počítače a stolní hry. Neváhej
tedy a přihlas se k nám.
Ráda ti se vším poradí Lucie Kuchynková.
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Kontakt na pracoviště:
DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště ZŠ Ledce
Ledce 15
330 14 Ledce
Kontaktní osoba:
Lucie Kuchynková
pověřena řízením
telefon: 377 953 651
e-mail: zruc@ddmkamarad.cz
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Pracoviště Ledce

Pohybovky

(identifikační číslo: 70)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Lucie Kuchynková
ZŠ Ledce
středa 14:15–15:15
300 Kč

Výtvarný kroužek
(identifikační číslo: 71)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Lucie Kuchynková
ZŠ Ledce
úterý 14:15–15:15
300 Kč

Výtvarka – stolní hry
(identifikační číslo: 72)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Lucie Kuchynková
ZŠ Ledce
den i čas bude upřesněn
300 Kč

Počítačový kroužek
(identifikační číslo: 73)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
- 58 -

Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
ZŠ Ledce
pondělí 14:15–15:15
300 Kč

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

Pohybovky v Žichlicích
(identifikační číslo: 80)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Lucie Kuchynková
ZŠ Žichlice
den i čas bude upřesněn
300 Kč

Oblíbený kroužek se opět vrací. Zahrajete si známé i neznámé hry, budete
rozvíjet svou obratnost, pohotovost, týmového ducha a fyzičku.

Deskové hry v Žichlicích
(identifikační číslo: 81)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Lucie Kuchynková
ZŠ Žichlice
den i čas bude upřesněn
300 Kč

Deskové hry nejsou jen „Člověče nezlob se“ a „Sázky a dostihy“, v tomto
kroužku nahlédneš do světa moderních deskových her.
Upozorňuji, že počet míst v kroužku je omezen.
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Pohybovky v Dobříči
(identifikační číslo: 82)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Lucie Kuchynková
ZŠ Dobříč
den i čas bude upřesněn
300 Kč

Oblíbený kroužek se opět vrací. Zahrajete si známé i neznámé hry, budete
rozvíjet svou obratnost, pohotovost, týmového ducha a fyzičku.

Deskové hry v Dobříči
(identifikační číslo: 83)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Lucie Kuchynková
ZŠ Dobříč
den i čas bude upřesněn
300 Kč

Deskové hry nejsou jen „Člověče nezlob se“ a „Sázky a dostihy“, v tomto
kroužku nahlédneš do světa moderních deskových her.
Upozorňuji, že počet míst v kroužkuje omezen.
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Sport centrum Chanos

Dětský koutek Krteček
Kontakty:
Mgr. Lucie Karbanová – 605 247 387
Martina Dyková – 605 247 384

Dětský koutek Krteček při DDM Kamarád Třemošná je zařízení, které je koncipováno jako alternativa pro síť státem zřízených mateřských škol.
Přijímáme děti od věku 2 let, samozřejmě bez plen a dudlíku. Není však
problém, než se to dítě naučí, vyčkat a umístit jej do Krtečka o nějaký týden
či měsíc později.
Velkou výhodou našeho dětského koutku je pobyt dětí v malém 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 samozřejmě patřičné vzdělání.
V dětském koutku Krteček je o děti postaráno po všech stránkách, celodenní stravování ze školní jídelny, sportovní aktivity, tanec, kreativní výroba,
procházky do okolí s důrazem na různá roční období, a spousta dalšího.
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Letní tábory

Dětský letecký tábor – 100 let čs. letectví
Letecký tábor 100 let československého a českého letectví volně navazuje na
předchozí letecké tábory Tajný let Ju-52 (2016) a Na křídlech Spitfire (2017)
a mapuje historii uplynulých sta let letectví v našich zemích.
Sedmdesát dětí na leteckém táboře mělo za úkol projít teoretickou přípravou, naučit se na simulátoru ovládat letoun Cesna 152 a pak vykonat reálný let pod dohledem instruktora. Každý z malých pilotů si vyzkoušel sám řídit
motorové letadlo. Instruktor po vzletu předal řízení pilotovi a ten odletěl do
cvičné zóny na nácvik techniky pilotáže. Prováděl zatáčky, stoupání a klesání,
musel se orientovat v prostoru a najít zpět letiště. Když se přiblížil k letišti,
předal řízení letadla instruktorovi a ten provedl přistání. Vedle létání s opravdovými letouny děti na táboře pouštěly své RC modely.
Jako každý rok i letos tábor navštívilo několik historických letounů z II. světové války, a děti, které získaly nejvíce bodů v táborovém bodování, se mohly
v těchto válečných letounech svézt. Byly tak jediné děti z celé České republiky, které letěly ve skutečném vojenském letounu, který má za sebou bojové
lety ve druhé světové válce.
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Letní tábory

Dětský parašutistický tábor
ČERVENÉ BARETY, pocta čs. parašutistům
Parašutistický tábor je jen pro odvážné holky a kluky a ne pro žádné mamánky. Výsadkáři jsou elitou všech armád světa. Prodělávají tvrdý výcvik,
kdo chce nosit červený baret, musí si jej nejdříve zasloužit. Program tábora
ČERVENÉ BARETY se odehrává ve dvou časových liniích. Na začátku tábora
se ocitáme v Anglii v roce 1941 při výcviku našich zahraničních parašutistů.
Je kladen velký důraz na fyzickou přípravu, potápěčský výcvik, slaňování, sebeobranu, topografii, střeleckou přípravu, přežití v otevřené přírodě ve dne
a v noci.
Celotáborová hra je na téma atentát na zastupujícího říšského protektora. Ve druhé časové polovině tábora se přesouváme do přítomnosti a procházíme moderním výcvikem současných speciálních sil AČR. Tábor je velmi
náročný, děti musí dokázat, že jsou hodné cti nosit červený baret. Fňukání
a slzy se zde považují za projev slabosti. V průběhu tábora projdou několika
náročnými přezkoušeními. Například musí slanit z letištní věže, zvládnout
výsadek v noci do neznámého prostoru v lese a v noci po tmě pod vodou
na dně bazénu, najít kufr s tajnými dokumenty. Kdo tyto disciplíny nezvládl,
červený baret nezískal.
O náročnosti tábora svědčí, že z 65 dětí převzalo červený baret z rukou
velitele výsadkářů ze 41. mechanizovaného praporu Žatec jen 32 malých parašutistů. Děti, které byly aktivní a úspěšné, létaly za odměnu vyhlídkové lety.
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Letní tábory

Vodácký tábor
Vodácký tábor, který jsme letos organizovali podruhé, proběhl v termínu,
který byl již po uzávěrce této brožury. Z tohoto důvodu se s vámi můžeme
podělit jen o několik základních informací a zavzpomínat si na vodácký tábor
z loňského roku. Představíme vám systém fungování tohoto specifického tábora a poukážeme na změny, které mezi jednotlivými ročníky byly.
Letos se na vodácký tábor přihlásilo 22 dětí, tedy dvojnásobek oproti loňskému roku. Změnily se i lodě, zatímco v loňském roce jsme jeli na 2 raftech
a jedné kánoi, letos jedeme pouze na kánoích. Během prvního dne naučíme
děti kormidlovat, takže si vodu užijí více, než když pouze pádlují a všechno
zábavné na vodě za ně udělají zkušení kormidelníci.
Co naopak zůstalo stejné jako loni, je skutečnost, že děti s sebou na lodích
povezou jen velmi málo věci. Ty nejdůležitější (spacák, oblečení a další) zůstávají v autech, které s námi postupně putují a vždy se objeví v kempu, kde
nocujeme. Děti (ani rodiče) se proto nemusí obávat namočení věcí na spaní.
Naši malí námořníci se tedy vždy mohou obléci do suchého, takže kdyby náhodou došlo k nechtěnému koupání pod jezem, o nic nejde:-).
Oproti loňskému roku se ale změnil způsob stravování. Letos nám naše
úžasné paní kuchařky nabídly, že by nám mohly každý večer dovážet jídlo
na celý další den i s teplou večeří přímo do kempu, kde budeme nocovat. To
jsme samozřejmě přijali s nadšením, protože vaří skvěle.
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I tento rok s námi vyráží osvědčení a profesionální vedoucí, vodáčtí instruktoři (kapitáni) a paní zdravotnice. Ti se celou dobu budou starat o hladký průběh vodáckého tábora i o potřeby všech malých i větších námořníků.
Bez kapitánů a paní zdravotnice by se nedalo na naši plavbu vůbec vyrazit.
Oni jsou tou zárukou jistoty a bezpečí, která je zejména na vodě tolik důležitá
pro to, abychom se domů vrátili všichni v pořádku a plní dojmů, stejně jako
v loňském roce.
Za partu organizátorů Jiří Bulín
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Letní tábory

Ztracená Kniha tajemství
Letošní tábor, který byl již šestý v pořadí ve stejném duchu, opět zlákal mnoho známých dětských tváří. Vždyť velká část účastníků s námi na tábor vyrazila již pošesté a to je pro nás ta největší odměna. Vědomí, že se s námi děti
cítí dobře, a proto jezdí opakovaně.
Příběh ztracené Knihy tajemství nás provázel od prvního dne a táhl se
celým táborovým děním. Naše stopy směřovaly po symbolech na starodávné mapě, kterou jsme získali od neživého zmateného drába Ambrože. Ten
se nám po vyřčení magické formule zjevil, vylíčil nám jeho marné pátrání po
knize a skutečnost, že dokud se Kniha tajemství nenajde, nedojde jeho duše
klidu. Od této chvíle se začal odvíjet náš příběh.
Během týdne jsme luštili různé šifry, hledali tajemné symboly a indicie,
putovali a překonávali sami sebe, jako například při výstupu na Kozelku, kterou jsme „dobyli“ mimo značené trasy. Hráli jsme bezpočet her, ve kterých
nešlo v první řadě o výhru, ale o to, dozvědět se něco více a mnohdy i spolupracovat s jiným oddílem či družinou. Nakonec jsme s naším táborovým
příběhem zavítali až do Lukovského kostela, který je pověstný duchy, kteří
sedí v lavicích. Jeden z nich byl však ten náš a předal nám poslední střípek do
mozaiky, který byl nutný k tomu, abychom celou záhadu s Knihou tajemství
rozluštili a propustili tak ducha drába Ambrože tam, kam již dávno patřil.
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Příběh Knihy tajemství však nebyl jediným prvkem, který utvářel náš táborový život. Pravidelně jsme se setkávali při večerních rituálech, které byly
vždy velice silné. Všichni jsme zde otevírali svá srdce, i ti, od kterých by to
možná ani rodiče nečekali, věděli jsme, že můžeme. Den ode dne byl rituál
delší, protože stále více dětí mělo chuť a potřebu říci ostatním jak se cítí, jak
se jim den líbil, nebo chtěly někomu za něco poděkovat.
Oproti předešlým letům byli novinkou patroni. Jednalo se o starší děti,
které ve většině případů jezdí na naše tábory od malička a letos dosáhly
věku 14 až 15 let, takže by se co nevidět měly začít s naším táborem loučit.
Nechtěli jsme a nechceme o ně přijít ani do budoucna, a tak jsme je postavili
do pozice tzv. patronů. Jak již pojmenování napovídá, jejich úkolem bylo pomáhat v oddíle svým vedoucím a praktikantům při oddílové činnosti. Nutno
podotknout, že si vedli prostě skvěle. Nejen že si jejich pomoc nemohli vynachválit jednotliví oddíloví vedoucí, ale i samy děti se na ně obracely a moc
hezky o nich mluvily při večerních rituálech. Všem devíti patronům patří proto veliký dík a obdiv za to, jak velký kus cesty ušli na letošním táboře.
Když jsme již u těch díků, nesmíme zapomenout na oddílové vedoucí
a jejich praktikanty. Vždyť to byli právě oni, kdo uvedli v život náš táborový
příběh, starali se o naše táborové děti, vždy jim byli k dispozici, aby poradili,
pomohli… Nezdá se to, ale je to opravdu náročné a většina z nás vedoucích
odjížděla z tábora unavená, nevyspalá ale přesto smutná z toho, že tábor
končí, na druhé straně ovšem zase nadšená z toho, jaké štěstí nás potkalo,
že jsme se na týden opět mohli stát členy naší úžasné táborové rodiny.
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Letní tábory

Samozřejmě i paní kuchařky odvedly úžasný kus práce, perfektně se
o nás postaraly a mnoho dětí psalo domů, jak báječně si na táboře hodujeme a jak moc nám chutná. Ono uvařit pro více než 80 lidí a k tomu ještě sršet
humorem a rozdávat úsměvy na všechny strany není jen tak. Za to si naše
paní kuchařky zaslouží veliký dík a naše uznání. Když si uvědomíme, že po
našem táboře, který byl pro ně první, absolvovaly ještě další dva a na obou si
děti pochutnávaly na jídlech jako od maminky stejně jako my, a celou dobu
je provázely úsměvy na tvářích a dobrá nálada, dojde nám, že naše paní kuchařky jsou prostě hrdinky tohoto léta. Moc jim za to děkujeme a již nyní se
těšíme na další tábor s nimi.
Největší dík ale patří našim táborovým dětem. Díky nim na táboře vznikla
úžasná atmosféra, kterou nejeden z nás nazval rodinou. Pouto mezi námi
bylo a stále je tak silné, že nejednomu z nás při závěrečném rituálu poslední
večer tekly slzy a i nyní, když si vzpomenu na poslední táborový večer, mi
přeběhne příjemný mráz po zádech:-). Ta chvíle byla prostě naše a pochopí
ji jen ten, kdo s námi na táboře byl. Je to krásný důkaz toho, jak bezpečně se
spolu cítíme. Víme, že můžeme emoce pustit, že můžeme být sami sebou.
Že není ostuda a nikdo se nebude smát, když někomu potečou slzy. A že jich
teklo opravdu dost i od nás dospělých:-). Skoro nikomu z nás se nechtělo
z tábora domů, loučení nebralo konce a prolnulo se až do dalšího dne, kdy si
pro naše táborové děti přijeli jejich rodiče. Díky patří tedy našim táborovým
dětem za to, že byly samy sebou, opravdové, a samozřejmě i jejich rodičům,
kteří v nás měli a mnohdy opakovaně mají důvěru, že se o jejich děti dobře
postaráme. Této důvěry si moc vážíme a doufáme, že se příští rok na táboře
s našimi táborovými dětmi opět setkáme:-).
Za partu organizátorů Jiří Bulín
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Příležitostné jednodenní akce
13. října 2018 – Vinobraní – KD Záluží (pro dospělé)
31. října 2018 – Halloween Třemošná
listopad 2018 – Výroba adventních dekorací
1. 12. 2018 – Mikulášská nadílka s loutkovou pohádkou
prosinec 2018 – Jarmark u kapličky
Leden–březen 2019 – Lyžařský výcvik (soboty)
únor 2019 – Maškarní karneval (KD Záluží)
duben 2019 – Velikonoční jarmark
duben 2019 – Pálení čarodějnic a stavění májky (TJ Sokol)
1. 6. 2019 – Den dětí Třemošná
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Pobytové a pravidelné akce

Pobytové akce
25. 2.–3. 3. 2019 – Lyžařský zájezd do zahraničí
červen 2019 – Ozdravný pobyt u moře – upřesníme
29. 6.–6. 7. 2019 – Zážitkový tábor – Zhořec
4.–7. 7. 2019 – Soustředění loutkářského souboru
12.–21. 7. 2019 – Letecký tábor TICHÁ KŘÍDLA – letiště Plasy
19.–22. 8. 2019 – Vodácký tábor – Berounka

Pravidelně se opakující akce
Loutková představení – V tomto školním roce vám Loutkové divadlo
Třemošná zahraje opět každý měsíc jednu ze svých pohádek. Například
Ostrov splněných přání, Honza u krále, Pták Ohnivák a liška Ryška, Krakonoš,
Nezbedná medvíďata.
Hrajeme na přání – pořad pro důchodce
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Úvodní slovo

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:
Irena Jelínková
ředitelka DDM
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telefon: 732 574 573
e-mail: jelinkova@ddmkamarad.cz

