Nabídka
zájmových kroužků

na školní rok 2019/2020

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
Silvie Šnajdrová,
telefon: 777 251 012, e-mail: ucetni@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
Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
telefon: 607 669 709, e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz
odloučené pracoviště ZŠ Ledce
Ledce 15, 330 14 Ledce
Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
telefon: 607 669 709, e-mail: tremosna@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,
tak je to tady. Zaznělo 1. zvonění a vy opět usedáte s opálenou tvářičkou
do školních lavic. Já vím, prázdniny byly lepší, ale ve škole je také spousta
zábavy a důležitých věcí k vědění. Navíc se zase setkáváte s kamarády, které
jste třeba ani celé prázdniny neviděli. I já jsem se opět setkala s našimi kreslenými kamarády a byla zvědavá, jak prožili s DDM minulý školní rok. O své
zážitky se se mnou podělil náš cestovatel Oskar, sportovkyně Vanda, vyznavač adrenalinu Felix, odvážná Natálka, pilot Prokop a vodačka Ája. Už jsem
celá nedočkavá, kdo se se svými zážitky podělí jako první. Tak dobře začne
opět Oskar.
Já jsem byl letos v červnu s „domečkem“ v Rumunsku v oblasti Banátu.
Představte si, že, tam žijí lidé, kteří mluví česky jako my. Žijí skromně, ale
zdravě. Všechno si pěstují doma sami a příroda je tam úchvatná. Bylo to
náročné, ale stálo to za to. Chodili jsme od vesnice k vesnici a za týden nachodili ve vysokohorském terénu okolo 100 km. To by sis Vando zasportovala
a protáhla svaly.
Tak to by se mi také líbilo, ale já byla opět sportovat na lyžařském kurzu
s DDM. O jarních prázdninách jsme s domečkem lyžovali v Itálii. Během školního roku chodím pravidelně do Sport Centra CHANOS a tam si zacvičím až
až. Ale nemám ráda jen sport. Společně s mamkou chodíme do Kamaráda
na divadelní představení a i jiné kulturní akce. Letos jich bylo opravdu hodně.
Poslouchej Felixi, také chodíš na domečkové akce, nebo lezeš jen po horolezeckých stěnách?
To víš, že také chodím. Miluji halloween. Je to trochu strašidelné, ale stejně nejraději mám ten adrenalin. Třeba slaňování z řídící věže v Plasích na
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leteckém táboře a nebo noční potápění. Ty jsi Natálko také odvážná, co ty jsi
dělala?
Já spala pod širákem, když jsme spolu s 80 dětmi plnily celotáborovou hru
na táboře ve Zhořci. Řekni Prokope, jak jsme hledali pod Špičákem na louce
truhlu s pokladem a jak nám tam kuchařky přivezly řízky. To bylo bezva a jak
to v přírodě panečku chutnalo. Měla jsem zážitky, ale i z jiných akcí, třeba
z florbalové soutěže mezi DDM. Naši kluci byli fakt dobří. Celou soutěž vyhráli.
No já byl ještě na táboře v Plasích na letišti a také jsme si tam hodovali. Kuchařky nás fakt neošidily. Kromě toho, že jsme pilotovali letadlo, se někteří
z nás za odměnu svezli i v historickém letadle z válečných let. To jsi Ájo sama
viděla ne? Prý ses opět vozila po Berounce v kánoi?
Ty brďo to bylo. Ale pořádně jsem musela pádlovat. Letos nás byla velká
banda a o to více bylo legrace. Že jsme se převrhli nikomu nevadilo. Konec
konců to k tomu patří. Ani se mi nechtělo domů, ale ještě jsem se měla na
co těšit. Byla jsem totiž na příměsťáku a bylo to tam fakt hustý. Přijela nám
posila až z Japonska a slečna na nás mluvila jenom anglicky. Měli jsme možnost poznat jinou kulturu, zvyky a dobře si procvičit „anglinu“. Bude se nám
to totiž ve škole hodit.
Jsem ráda, že jste plní dojmů a že k nám do domečku chodíte rádi. Je to
z vašeho vyprávění znát.
Letos pro vás máme zase pestrou nabídku kroužků, akcí a i jiné zábavy,
kterou jinde nezažijete. Těšíme se na Vás a přejeme úspěšný nový školní rok.
Za všechny pracovníky DDM Kamarád
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
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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)

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: 03)
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 u tebe 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.
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Rope skipping – švihadlování
(identifikační číslo: 04)

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, ale 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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Florbalové kroužky
(identifikační číslo: 05)

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

Stanislav Kutheil
tělocvična ZŠ Třemošná
pondělí 14:00–15:00 – mladší žáci
pondělí 16:00–18:00 – starší žáci
300 Kč

Chodíš do 1.–5. třídy a máš rád kolektivní sportovní vyžití? Pak florbal je pro
tebe ten pravý sport.
Jasně že máme florbal i pro starší žáky a pro žákyně pak tým Rebelky.
Florbal je dnes 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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NERF

(identifikační číslo: 06)
garant:			
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí

Stanislav Kutheil
park u TJ Sokol Třemošná a Sport centrum Chanos
čtvrtek 16:30–18:00
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 – od 10 let
(identifikační číslo: 07)

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

Petr Tunka
Stanislav Kutheil
lesy kolem Třemošné
čtvrtek 16:30–18:00 a dohodnuté víkendy
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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Parkour

(identifikační číslo: 08)
garant:			
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Stanislav Kutheil
tělocvična ZŠ Třemošná
pondělí 15:00–16:00
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 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: 09)

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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Stolní tenis pro děti
(identifikační číslo: 10)

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. Osvojíš si
zábavnou formou 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: 11)

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: 12)

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: 13)

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

Pracoviště Tyršova

Keramika pro děti
(identifikační číslo: 14)

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

Irena Jelínková
keramická dílna DDM Kamarád – Tyršova
úterý 15:00–16:00
úterý 16:00–17:00
650 Kč

V tomto kroužku se můžeš těšit na modelování z keramické hlíny a zdobení
barevnou engobou, glazováním i dalšími technikami. Podle svojí 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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Dramatický soubor TrémA
(identifikační číslo: 15)

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, s nimiž budeme vystupovat.
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Loutkové divadlo Třemošná
(identifikační číslo: 16)

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 době s menšími přestávkami bavíme naše dětské
publikum po celé České republice.
Je ti od 8 do 100 let? Tak neváhej a přijď se za námi podívat v sobotu 7. 9. 2019 ve 14:00 hodin do DDM Kamarád.
S námi se naučíš pracovat s hlasem, ovládat různé druhy loutek, zkoušet nové pohádky, vyrábět kulisy a rekvizity
a zažiješ spoustu legrace. A hlavně budeš hrát představení
nejmenším divákům jak v Třemošné, tak na zájezdech.
Pojď s námi rozvíjet téměř stoletou tradici loutkářství
v Třemošné.“
www.facebook.com/loutkovedivadlotremosna
www.divadlotremosna.cz
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Pracoviště Tyršova

Dramatický soubor Fanfrnoch
(identifikační číslo: 17)

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

Romana Vynáhlovská
sál DDM Kamarád – Tyršova
pátek 13:30–14:30
300 Kč

Mediální klub

(identifikační číslo: 18)
vedoucí: 		
místo: 			
den a čas:		
cena na pololetí:

Romana Vynáhlovská
DDM Kamarád – Tyršova
pondělí 14:00–16:00
300 Kč

Anglický jazyk

(identifikační číslo: 19)
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!
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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 rybářský kroužek je pro tebe ten
pravý. Naučíš se tu vše potřebné pro chytání ryb.
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Ochotnický soubor DDM – DivOch
(identifikační číslo: 21)

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

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání
kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou
zodpovědnost za dítě zákonný zástupce!
Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou
orientační a budou přizpůsobeny většině
přihlášených!
Platba kroužků je možná pouze
na základě vystavené faktury
za každé pololetí zvlášť.
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Sport Centrum Chanos

Ahoj, já tě provedu pracovištěm Sport centra Chanos. Jsem tu totiž jako
doma a jmenuji se Vanda.
Co se tady děje? Můžeš si tu zacvičit, naučit se hrát na kytaru, namalovat
si něco hezkého, nebo se starat o nová zvířátka v teráriích. Není to zdaleka
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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Sport Centrum Chanos

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

Sport Centrum Chanos

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 latinsko-americké 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 – v zimě a za špatného
počasí, jinak venku
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 zasít pomyslné semínko lásky k pohybu.
Jsme atletická přípravka, kde společně běháme, skáčeme, házíme, trénujeme koordinaci i výdrž. Na osvojených pohybových znalostech budete moci
stavět další specializované pohybové aktivity.
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Sport Centrum Chanos

Gymnáček

(identifikační číslo: 34)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Barbora Krampolová
hala Sport centrum Chanos
pondělí 16:30–18:00
300 Kč

Pro holky i kluky od 6 do 10 let.
Aktivní sportovní zájmový kroužek, který zábavnou a poutavou formou
kombinuje prvky sportovní a moderní gymnastiky, tance, posilování, akrobacie, a aerobních cvičení.
Děti se při nejrůznějších aktivitách učí pracovat s vlastním tělem a rozvíjí
své pohybové schopnosti a dovednosti.
Věnujeme se např. schopnosti vnímání a vyjadřování hudby pohybem,
ale také různým hrám a soutěžím, při kterých rozvíjíme sílu a výbušnost.
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Sport Centrum Chanos

Letecký modelář
(identifikační číslo: 35)

garant:			
místo:			
den a čas:		
			
cena za pololetí

Stanislav Kutheil
klubovna modelářů Sport centrum Chanos
středa 17:00–18:00 / mladší žáci
pátek 16:00–18:00 / pokročilí
300 Kč

Prvňáci až páťáci, stavíte rádi plastikové modely letadel, aut, lodí a diorám?
Na kroužku se seznámíš se stavbou jednoduchých létajících modelů (házedel).
Pokročilí modeláři – kluci 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 svoji zásuvku u pracovního stolu, kam si budeš ukládat svoje
věci a rozestavěné modely.
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Sport Centrum Chanos

Zoologický kroužek – od 8 let
(identifikační číslo: 36)

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

Jan Dohnal
terárium DDM Kamarád (Chanos)
pondělí 16:00–17:00 a dle domluvy v ZOO Plzeň
600 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 šanci vidět.
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Sport Centrum Chanos

Výtvarný ateliér – děti
(identifikační číslo: 37)

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 spoustu dalšího.
Přijď mezi nás, těšíme se.

Trampská kytara
(identifikační číslo: 38)

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

Rudolf Novotný
Sport centrum Chanos
úterý 16:00–17:00
300 Kč

Predátor

(identifikační číslo: 39)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Jiří Ulč
Sport centrum Chanos
bude upřesněn
300 Kč

Sport Centrum Chanos

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání
kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou
zodpovědnost za dítě zákonný zástupce!
Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou
orientační a budou přizpůsobeny většině
přihlášených!
Platba kroužků je možná pouze
na základě vystavené faktury
za každé pololetí zvlášť.
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Krteček

Pátek

16:00–17:00

Jóga pro děti
Lucie

Jóga pro děti
Lucie

Fitbally
Petra

Zumba pro děti
Eva

Gymnáček
Bára

17:00–18:00

Pilates
Gábina

Cvičení ženy
Mirka

Jóga
Gábina

Fitbally
Věra

18:00–19:00

Power jóga
Eva

Hiit, tabata, core
trennink, jumping
Jirka a Ilona

Jóga
Gábina

Hiit, tabata, core
trennink, jumping
Jirka a Ilona

Bodyforming
pro dospělé
Pavla

19:00–20:00

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

Bosu
Katka

Letecký modelář
Standa

Výtvarný ateliér - děti
Rudolf

NERF
Standa

Letecký modelář
Standa

Trampská kytara
Rudolf

ATYTAKY
Zdeňka

ZOO kroužek
Jan

Bodyforming –
maminky + děti
Martina

15:00–16:00

Objednávky na tel.: 605 247 384 – Martina Dyková

Neděle

Krteček

Čtvrtek

Středa

Krteček

Úterý

Krteček

Krteček

7:00–15:00

Pondělí

den/hod

SPORT CENTRUM CHANOS – ROZPIS CVIČENÍ 2019–2020

Sport Centrum Chanos

Užitečné informace

Další užitečné informace
na této stránce najdeš informace, kdy začínají školní prázdniny,
dny volna a termíny začátků a ukončení činnosti zájmových kroužků.

Provozní doba v DDM:
3. 9. až 13. 12. 2019
6. 1. až 12. 6. 2020

Zahájení činnosti kroužků:
individuálně podle rozhodnutí jednotlivých vedoucích,
nejpozději však k 1. 10. 2019

Prázdniny a státní svátky:
28. 10. 2019 – Den vzniku samostatného československého státu
29. 10. až 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny
31. 1. 2020 – pololetní prázdniny
2. 3. až 8. 3. 2020 – jarní prázdniny
9. 4. 2020 – Velikonoční prázdniny
10. 4. 2020 – Velký pátek
13. 4. 2020 – Velikonoční pondělí
1. 5. 2020 – Svátek práce
8. 5. 2020 – Den vítězství
1. 7. až 31. 8. 2020 – 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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Pracoviště Zruč-Senec

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)

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

Stanislav Kutheil
malá tělocvična MZŠ Zruč-Senec
čtvrtek 15:00–16:00
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 svoje psychické
a fyzické schopnosti, získáš sebeúctu a sebedůvěru.
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Pracoviště Zruč-Senec

Keramika pro děti
(identifikační číslo: 41)

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

Mgr. Markéta Kodajková Bocková
keramická dílna – MZŠ Zruc-Senec
úterý 16:30–18:00
650 Kč

Keramika pro děti
(identifikační číslo: 42)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Martina Košařová
keramická dílna – MZŠ Zruc-Senec
středa 15:00–17:00
650 Kč

Pracoviště Zruč-Senec

Výtvarně-keramický kroužek
(identifikační číslo: 43)

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

Mgr. Markéta Kodajková Bocková
keramická dílna – MZŠ Zruc-Senec
úterý 15:00–16:30
650 Kč

Výtvarně-umělecký kroužek
(identifikační číslo: 44)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Rudolf Novotný
MZŠ Zruč-Senec
čtvrtek 13:30–15:30
650 Kč

Pracoviště Zruč-Senec

Logopedie

(identifikační číslo: 45)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za lekci:		

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

Asistent nápravné péče I.
(identifikační číslo: 46)

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

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

Anglický jazyk

(identifikační číslo: 47)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za školní rok:

Ing. Michaela Husníková
MZŠ Zruc-Senec
čtvrtek 12:45–13:30
2 500 Kč včetně studijních materiálů

Německý jazyk
(identifikační číslo: 48)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za školní rok:
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Ing. Michaela Husníková
MZŠ Zruc-Senec
čtvrtek 13:45–14:30
2 500 Kč včetně studijních materiálů

Pracoviště Zruč-Senec

Divadelní kroužek Kulišáci
(identifikační číslo: 49)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Mgr. Markéta Kodajková Bocková
sál restaurace „U Drudíků“
středa (čas bude upřesněn)
300 Kč

Pracoviště Zruč-Senec

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání
kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou
zodpovědnost za dítě zákonný zástupce!
Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou
orientační a budou přizpůsobeny většině
přihlášených!
Platba kroužků je možná pouze
na základě vystavené faktury
za každé pololetí zvlášť.
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Pracoviště Trnová

Ahoj, já jsem Natálka a seznámím tě s aktivitami, které se budou dít u nás
ve škole v Trnové. Pokud rád modeluješ, hraješ stolní hry, cvičíš, tak jsi tu
správně.
Obrátit se můžeš s veškerými dotazy na Jirku Bulína.
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Pracoviště Trnová

Kontakt na pracoviště:
DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště IZMŠ Trnová
Trnová 222
330 13 Trnová
Kontaktní osoba:
Jiří Bulín
telefon: 607 699 709
e-mail: tremosna@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 IZŠ Trnová
středa (čas bude upřesněn)
650 Kč

Pracoviště Trnová

Keramika pro děti z MŠ
(identifikační číslo: 61)

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

Pracoviště Trnová

Anglický jazyk

(identifikační číslo: 62)
vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Mgr. Tamara Holická
IZŠ Trnová
den i čas bude upřesněn
400 Kč

Pracoviště Trnová

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání
kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou
zodpovědnost za dítě zákonný zástupce!
Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou
orientační a budou přizpůsobeny většině
přihlášených!
Platba kroužků je možná pouze
na základě vystavené faktury
za každé pololetí zvlášť.
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Pracoviště Ledce

Ahoj, já jsem Prokop a 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.
Rád ti se vším poradí Jiří Bulín.
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Pracoviště Ledce

Kontakt na pracoviště:
DDM Kamarád Třemošná
odloučené pracoviště ZŠ Ledce
Ledce 15
330 14 Ledce
Kontaktní osoba:
Jiří Bulín
telefon: 607 669 709
e-mail: tremosna@ddmkamarad.cz

- 53 -

Pracoviště Ledce

Pohybovky

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

Mgr. Tamara Holická
ZŠ Ledce
středa 14:15–15:15
300 Kč

Tvořivá dílna

(identifikační číslo: 71)
garant:			
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:

Mgr. Tamara Holická
ZŠ Ledce
úterý 14:15–15:15
300 Kč

Výtvarka – stolní hry
(identifikační číslo: 72)

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

Mgr. Tamara Holická
ZŠ Ledce
den i čas bude upřesněn
300 Kč

Počítačový kroužek
(identifikační číslo: 73)

vedoucí:		
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Mgr. Jiří Bulín, Ph.D.
ZŠ Ledce
pondělí 14:15–15:15
300 Kč

Pracoviště Ledce

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání
kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou
zodpovědnost za dítě zákonný zástupce!
Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou
orientační a budou přizpůsobeny většině
přihlášených!
Platba kroužků je možná pouze
na základě vystavené faktury
za každé pololetí zvlášť.
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Ostatní pracoviště

Pohybovky v Žichlicích
(identifikační číslo: 80)

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

Mgr. Tamara Holická
ZŠ Žichlice
den i čas bude upřesněn
300 Kč

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

Tvořivá dílna v Žichlicích
(identifikační číslo: 81)

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

Mgr. Tamara Holická
ZŠ Žichlice
den i čas bude upřesněn
300 Kč

Anglický jazyk v Žichlicích
(identifikační číslo: 82)

garant:			
místo:			
den a čas:		
cena za pololetí:
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Mgr. Tamara Holická
ZŠ Dobříč
den i čas bude upřesněn
400 Kč

Ostatní pracoviště

Vedoucí zodpovídá za dítě pouze po dobu trvání
kroužku! Po skončení kroužku přebírá plnou
zodpovědnost za dítě zákonný zástupce!
Časy a termíny jednotlivých kroužků jsou
orientační a budou přizpůsobeny většině
přihlášených!
Platba kroužků je možná pouze
na základě vystavené faktury
za každé pololetí zvlášť.
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Dětský koutek Krteček

Dětský koutek Krteček
Kontakty:
Mgr. Lucie Karbanová – 605 247 387
Martina Dyková – 605 247 384
Irena Jelínková – 732 574 573

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 toto dítě naučí, vyčkat a umístit jej do Krtečka o nějaký ten
týden či měsíc později.
Velkou výhodou našeho dětského koutku je pobyt dětí v 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 spoustu dalšího.
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Letecko-parašutistický tábor „Tichá křídla 2019“
Kdo by alespoň jednou nezatoužil vyzkoušet si pilotovat warbid, vojenský
letounu z druhé světové války? Na našich letecko-parašutistických táborech
pro děti, jediných v celé České republice, to možné je. Tradici prázdninových
táborů na letišti aeroklubu Plasy založila v létě roku 2013 ředitelka Domu
dětí a mládeže Kamarád Třemošná Irena Jelínková. Parta mladých letců z aeroklubu Plasy, v čele s bývalým vojenským pilotem Standou Kutheilem, každoročně připravuje pro děti náročný táborový program. O tábory je veliký
zájem a tak je přijata jen jedna desetina z přihlášených dětí. Tábory jsou
opravdu jen pro skutečné dobrodruhy, holky a kluky co se nebojí létat, potápět s dýchacími přístroji, slaňovat za pomoci horolezecké výstroje z výškových budov, přečkat o samotě noc v lese. Tady opravdu není místo pro
mamánky.
Na táboru se velí, jsou zakázány mobilní telefony, panuje zde kázeň, kdo
ji poruší dělá kliky, kdo to včas nepochopí jede domů. Ano, oblékáme se do
maskáčů, na rozcvičky chodíme do půl těla, ale nehrajeme si na vojáčky. To
velkoryse přenecháváme různým airsoftovým army-campům, my jsme podstatně vyšší level. Jezdíme v opravdových Pandurech a létáme se skutečnými
letadly, slaňujeme z výškových budov, cvičíme MUSADO, potápíme se s dýchacími přístroji a když už po sobě při taktických hrách střílíme, tak to nejsou
plastové kuličky, ale paintballové náboje.

- 60 -

Letní tábory

- 61 -

Letní tábory

Všechny děti si musí odřídit svůj povinný let letadlem. Nejdříve studují teorii a létají na simulátorech, pak pod dohledem instruktorů pilotují skutečná
motorová letadla. Vyzkouší si start navijákem na větroni L-13 Blaník, pilotují
L-13SE Vivat, Cesnu 150, svezou se v Antonovu An-2. Veškerá činnost na leteckém táboru je bodována. Nedávají se mínusáky, jen plusové body. Kdo
z dětí nasbírá nejvíce bodů, získává hlavní cenu v celotáborové hře a to je let
letounem z druhé světové války, který si sám pilotuje.
Letos nejvíce bodů získal Tomáš Vostrý z Lanhoště a tak se mu dostalo pocty, že mohl zaujmout po boku kapitána Petra Bezděka místo prvního
palubního důstojníka a pilotovat historický, druhoválečný americký letoun
Beechcraft Twin Beech Model 18. Na druhém místě skončili, se shodným
počtem bodů, Žofie Kolomazníková z Lysé nad Labem a Petr Michal z Teplic.
Díky velkému pochopení ředitele letecké společnosti Aeroparetner
Richarda Santuse, oba za odměnu pilotovali britské letouny de Havilland Tiger Moth vyrobené v roce 1935(!).
Vedle létání je na táborech celá řada dalších adrenalinových aktivit. Bojuje se o získání červeného baretu. Holky a kluci projdou výcvikem v bojovém
umění MUSADO pod vedením hlavního instruktora ČR Oldřicha Šelenberka
(7.DAN). Mají nácvik přežití v přírodě a pochopitelně nechybí létání s RC modely.
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Mystérium bratrstva klíčníků
První prázdninovou sobotu se na táborové základně ve Zhořci schází opět
po roce naše velká táborová rodina. Mnoho z našich mladších kamarádů –
účastníků přijíždí na náš tábor již posedmé. Jsme za to moc rádi a je to samozřejmě i určitý závazek do příštích let… Známé tváře, první objetí a pocit
radosti z opětovném shledání nás všechny obklopuje.

Příběh tajemného bratrstva klíčníků se svým z počátku nejasným úkolem
nás provází po celou dobu tábora a line se jako pomyslná červená nit všemi
dny, které spolu na táboře strávíme.
Začátek oné nitě nám hned první den dává do rukou náš známý pan ředitel z muzea a dál již postupujeme podle toho, co den za dnem objevujeme
na stále se měnícím webu, skrze který s námi komunikuje jakýsi tajemný muž
v masce.
Vždy musíme rozluštit a správně vyplnit klíčová slova, aby se nám zobrazily další informace, které nás posouvají každý den o kus dopředu. Na výpravách pak získáváme jednotlivé klíče s nadějí, že získáme všech šest a budeme
moci odemknout truhlu uzamčenou právě na šest zámků.
Některé klíče jsou ukryty nedaleko tábora a po splnění předem daných
úkolů je můžeme nalézt. Jiné klíče však jsou ukryty i desítky kilometrů od
tábora, takže se nám jedna výprava protáhne na dva dny. Tyto dny jsou plné
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dobrodružství – běhání korytem potoka, zkoumání podzemí nedaleko opuštěné hájovny, pochody lesem mimo značené cesty a mnoho z účastníků si
poprvé vyzkouší i spaní ve spacáku jen pod širákem.
Jak se přibližujeme ke konci tábora, blíží se i okamžik naší poslední výpravy, tentokrát naše kroky nemíří pro další klíč, ale na místo, kde, jak alespoň doufáme, je ukryta tajemná truhla skrývající jakýsi lapis mudrců. Truhlu
opravdu nacházíme, avšak při jejím odemykáním si uvědomíme, že máme
pouze pět ze šesti klíčů. Jsme bezradní. Avšak v tu chvíli se mezi námi objevuje tajemný člověk s černobílou maskou na obličeji, ve zvláštní kápi, kterého
známe z webu, a ukazuje nám, že má šestý klíč.
Klíč zasune do správného zámku a truhlu nás nechá odemknout. Po chvíli
nám však dává nabídku, kterou nemůžeme odmítnout, protože muž v masce je opravdu přesvědčivý. Slibuje nám, že pokud jej necháme s truhlou odejít, odměna nás nemine. Opravdu svá slova dodrží, ačkoli řada z nás již cítí
beznaděj a podezírá tajemného v masce z toho, že nás oklamal.
Nakonec však k radosti nás všech svá slova opravdu dodrží. Po skončení
posledního táborového rituálu se totiž na odlehlé části tábora objevují balíčky se zaslouženými odměnami pro každého.
Zmíněný rituál je důležitým stavebním kamenem, který utváří život naší
táborové rodiny. Každý den před večerkou se vždy scházíme na tradičním
rituálu. Zde má každý příležitost shrnout ze svého pohledu celý den, někomu
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poděkovat, říci jak se při kterých situacích cítil, co se mu líbilo a co naopak
ne. Rituál je místem absolutní upřímnosti, otevřenosti a bezpečí. Každý zde
může říci, co mu leží na srdci, co ho těší anebo trápí. V tomto kruhu důvěry je
každý z nás sám sebou. Nikdo se nikomu neposmívá, a když ukápne nějaká
ta slzička, je to pro dobro věci – emoce musí ven. Zejména při závěrečném
rituálu je těch slziček opravdu hodně. Je to však jen důkazem toho, že nám
spolu je dobře a nechceme se spolu takhle rychle rozloučit. To je pro nás ta
největší odměna. Moc si upřímnosti a opravdovosti našich táborových dětí
vážíme, protože to v dnešním světě vůbec není samozřejmé.
Kromě táborového příběhu a večerních rituálů toho na táboře zažíváme
opravdu hodně: klouzání na plachtě v tropických dnech, dopolední oddílové
hry, batikování triček, výroba měšců z kůže, švihadlování, nečekané noční
dobrodružství, koupání v nedalekém rybníce, kohoutí zápasy a zapomenout
nesmíme ani na den, kdy k nám přijíždí pouť…
Tohle všechno by však nemohlo proběhnout bez našich úžasných a vždy
usměvavých paních kuchařek, které se nejednou zapotily, když například
smažily řízky čtyři hodiny. Ani ostatní dny však nebyly zrovna dovolenkové.
Vždyť jen dětí bylo na táboře 80 a k tomu 15 dospělých. Moc jim za jejich péči
děkujeme a již nyní se těšíme na příští rok:-).
Když už jsme u těch díků, veliký dík patří naší paní zdravotnici Lucii Karbanové, která sice nemusela řešit závažnější zranění nebo nemoci, ale i tak se
málokdy zastavila a těch drobnějších oděrek bylo docela dost.
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Osobně musím poděkovat naší paní ředitelce Ireně Jelínkové nejen za zásobování potravinami, ale hlavně za možnost připravit a zorganizovat letošní
zážitkový tábor. Její důvěry si opravdu moc vážím, protože vím, že to není
samozřejmé a především díky této důvěře mohl mít zážitkový tábor takovou
podobu, jakou měl.
Obrovský dík dále patří vedoucím a praktikantům, kteří se s velikým nasazením od rána do večera starali o naše táborové děti. Vždy tu pro ně byli
a děti se na ně s důvěrou obracely. Jsem moc rád, že máme tak úžasné vedoucí a praktikanty, kteří s námi jezdí rok co rok a odvádí perfektní práci.
Nezdá se to, ale práce vedoucích a praktikantů je velmi náročná a všichni
odjíždíme z tábora unavení, nevyspalí a přesto smutní že tábor končí. Na
druhé straně v nás překypuje radost z toho, že jsme měli to štěstí a na týden
se opět stali členy naši úžasné táborové rodiny.
Poděkování si zaslouží i patroni, pozice, kterou jsme vloni zavedli a která se osvědčila. Příští rok se z většiny patronů stanou praktikanti a několik
ze starších děti zaujme jejich patronské posty. Budeme jim držet palce, aby
v této nové pozici obstáli.
Největší dík patří však každoročně našim táborovým dětem a jejich rodičům. Je to tak, bez nich a jejich důvěry by se žádný tábor nekonal. Byly to
hlavně děti, kdo vytvořil úžasnou atmosféru, která vygradovala při posledním rituálu. Nekonečné objímání, loučení a ta chvíle po posledním rituálu je
prostě naše. Ta chvíle se dá sice popsat, ale kdo nezažil, nepochopí. Ještě teď
když si na ni vzpomenu, cítím sílu toho okamžiku a neváhal bych ani okamžik
a vrátil se tam alespoň na chvíli:-).
Řada z nás žije z táborových zážitků celý rok a odpočítává dny do příštího
tábora. Můžeme společně začít již nyní. Do tábora nám zbývá již jen 10 měsíců, to už vydržíme:-).
Můžeme se společně těšit na rozplétání příběhu „Trosečníka z Naděje“.
Neváhejte proto a nastupte na palubu co nejdříve! Naše parta starších kamarádů už se vás nemůže dočkat:-).
Za partu organizátorů Jiří (Jimi) Bulín
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Vodácký tábor
Letos jsme uspořádali vodácký tábor již potřetí a rok od roku se těší stále
větší oblibě. Za toto jsme moc rádi a vážíme si důvěry rodičů, kteří nám v některých případech svěřují své děti již potřetí. Stejně jako v loňském roce, i letos proběhla voda v termínu, který byl již po uzávěrce této publikace – předposlední týden v srpnu. Z tohoto důvodu se s vámi podělíme jen o několik
základních informací a zavzpomínáme si na vodácký tábor z loňského roku.
Na vodácký tábor se přihlásilo 37 dětí, což je o 15 více než předchozí rok,
naše flotila tedy čítá 22 kanoí a jeden kajak. Proto bylo nutné přizvat ještě
více zkušených kapitánů, aby byl zajištěn bezproblémový průběh a hlavně
bezpečnost celého tábora. I letos jsme zvolili dvoj a trojmístné kánoe a od
dolanského mostu jsme vyrazili v pondělí ráno.
I přesto, že vloni bylo hodně dětí, které loď ještě nikdy nekormidlovaly,
poměrně rychle se loď naučily ovládat opravdu všichni, takže ke konci dne
nebyl problém, aby všechny posádky bezpečně sjely jez a zakotvily v kempu.
Doufáme, že i letos budou novopečení plavčíci šikovní.
Vloni se nám osvědčila nabídka našich paních kuchařek s dovážkou jídla
vždy do cílového kempu. Proto i letos jsme se vydali touto cestou a poprosili je o spolupráci na vodáckém táboře – naše paní kuchařky jsou zárukou
výborného jídla a je hrozně příjemné, když po zabydlení se v kempu dorazí
teplá večeře až pod nos:-).
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Výhodou našeho vodáckého tábora je fakt, že děti s sebou na lodích vezou
jen to nejnutnější, všechno důležité a ostatní v lodi nepotřebné, je naloženo
v autech, které s námi jedou od kempu ke kempu. Takže se všichni můžeme
v kempu převléknout do něčeho suchého, vždy máme suché spacáky, boty a
veškerý komfort plynoucí z lehké a tím pádem i relativně rychlé jízdy na lodi.
I letos stejně jako vloni s námi vyrazili osvědčení a profesionální vedoucí,
vodáčtí instruktoři, kteří za sebou mají celou řadu nejen českých řek. Partu
kapitánů doplňuje paní zdravotnice, která každoročně zajišťuje dohled a péči
nad zdravím naším i našich plavčíků:-).
Bez kapitánů a paní zdravotnice by se na naši plavbu nedalo vůbec vyrazit. To oni jsou garancí bezpečí a jistoty, která je zejména na vodě důležitá
pro to, abychom se všichni v pořádku a ve zdraví setkali se svými nejbližšími
v cílovém kempu – ve Skryjích, plní dojmů a radosti ze společně strávených
dnů na vlnách a březích jedné z našich nejkrásnějších řek – Berounce.
Za partu organizátorů Jiří (Jimi) Bulín
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Příležitostné jednodenní akce
7. září 2019 – Jak se dělá divadlo aneb hledáme nové loutkoherce
19. října 2019 – Vinobraní – KD Záluží (pro dospělé)
31. října 2019 – Halloween Třemošná
listopad 2019 – Výroba adventních dekorací
1. 12. 2019 – Mikulášská nadílka s loutkovou pohádkou
prosinec 2019 – Jarmark u kapličky
leden–březen 2020 – Lyžařský výcvik (soboty)
únor 2020 – Maškarní karneval (KD Záluží)
duben 2020 – Velikonoční jarmark
duben 2020 – Pálení čarodějnic a stavění májky (TJ Sokol)
31. 5. 2020 – Den dětí Třemošná
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Pobytové akce
2.–8. 3. 2020– Lyžařský zájezd do zahraničí
červen 2020 – Ozdravný pobyt u moře
4.–11. 7. 2020 – Trosečník z Naděje – zážitkový tábor – Zhořec
červenec – Soustředění loutkářského souboru
17.–26. 7. 2020 – Letecký tábor – Plasy
17.–21. 8. 2020 – Vodácký tábor – Berounka
24.–28. 8. 2020 – Příměstský tábor s angličtinou

Pravidelně se opakující akce
Loutková představení – V tomto školním roce vám Loutkové divadlo
Třemošná zahraje opět každý měsíc jednu ze svých pohádek. Například
Adámek mezi broučky, Aladinova kouzelná lampa, Prsten knížete Lucifera a
premiéra pohádky Broučci.
Hrajeme na přání – pořad pro důchodce
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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

