
Dům dětí a mládeže Kamarád v Třemošné je mimoškolní zařízení, které existuje od roku
1978. Začal pracovat jako Okresní dům pionýrů a mládeže a to až do roku 1989. Od 1.1.
2003 rozhodnutím MŠMT a schválením Zastupitelstva města Třemošná se DDM stal samo-
statnou organizací s právní subjektivitou. Co to znamená a co všechno můžeme nabídnout?

 Především pravidelnou činnost ve formě
celoročních kroužků, kterých je nyní v DDM 40.
Tyto kroužky navštěvuje každoročně kolem
450 - 500 účastníků. Mezi ty nejnavštěvovanější
a nejoblíbenější kroužky patří taneční soubor
ŠKRTT, kroužky keramické, výtvarné, loutkář-
ský soubor, karate a další.

Nabízíme ale také činnost příležitostnou,
jež zahrnuje větší akce jako například oslavy
Dne dětí, Mikulášskou nadílku, maškarní kar-
nevaly, různé soutěže a turnaje, soutěž Dívka
roku, taneční pohárové soutěže, návštěvy kul-
turních akcí, pořady pro MŠ a ZŠ a v neposlední
řadě pořad pro důchodce “Hrajeme na přání”
pořádaný ve spolupráci s městem Třemošná.

Počet akcí mimo pravidelné činnosti se vy-
šplhaly na stovku a navštíví je kolem 5000 –
6000 návštěvníků. Dům dětí nabízí svoji čin-
nost i o prázdninách, a to ve formě letních sta-
nových táborů a soustředěních.

Od září 2002 se nám podařilo rozšířit naši
činnost také do Zruče, kde jsme zřídili odlou-
čené pracoviště. Je to především zásluhou

výborné spolupráce se ZŠ Zruč a s obcí Zruč.
Jejich zájem nám pomohl toto rozšíření reali-
zovat. Máme zde zavedeny tyto kroužky: 4 ke-
ramické, kroužek výtvarný, rybářský, dívčí klu-
by a kroužek karate. Navštěvuje je cca 100 dětí.

V současné době v DDM Kamarád pracuje
7 interních pracovníků a 27 externích pracov-
níků, kteří ve svém volném čase vedou zá-
jmové kroužky a většina z nich se účastní
mnoha našich akcí a soutěží.

Pozn.: V letech 1993-1995 byl nárůst akcí a účastníků z důvodu konání burz odívání.

Stat ist ická tabulka zájmových útvarů,  př í leži tostných akcí a jej ich účastníků

Od 1. ledna 2003 rozhodnutím MŠMT
a schválením Zastupite lstva města
Třemošná se DDM stal samostatnou
organizací s právní subjektivitou.

Co se vlastně změnilo?

Domu dětí byl svěřen majetek a přidě-
len rozpočet, s kterým si sám hospodaří.
Rozšířil se rozsah řídících kompetencí,
ale především vznikla velká hromada prá-
ce a povinností a také zodpovědností. Po-
stupně se přechází na manažerské řízení.
Jedná se hlavně o finanční a personální ří-
zení instituce včetně rozhodování. Velmi
se rozšířila činnost a také vzrostl počet pra-
covníků.

Co to znamená?

DDM Kamarád vystupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost
z těchto vztahů plynoucích. Statutárním or-
gánem je ředitel, který řídí zařízení a jedná
jménem organizace samostatně. Jeho zá-
kladní pravomoci jsou vymezeny v § 3 zá-
kona číslo 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství. Zařízení může vy-
konávat doplňkovou činnost uvedenou ve
zřizovací listině, dle platných živnostenských
listů, pokud není vykonávána na úkor jejího
hlavního účelu a předmětu činnosti. Dále za-
řízení plní funkci výchovně vzdělávací a re-
kreační v souladu s § 19 zákona č.76/1978
Sb., o školských zařízeních. Jednoduše toto
zařízení slouží především dětem, ale nejen
jim – také dospělým a vlastně všem zájem-
cům, kteří nás navštěvují. Jelikož naše měs-
to nemá kulturní zařízení, snažíme ho také
plně nahradit.

Z P R A V O D A J

D D M  K A M A R Á D

Školní rok: 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02

Počet zájmových útvarů: 14 34 26 28 33 40 34 35 40

Počet členů: 161 420 320 348 444 450 414 427 422

Počet akcí: 102 146 79 54 89 103 77 84 95

Počet účastníků: 5500 6279 4681 2590 6679 5056 4129 4732 5685

Počet táborů/účastníků - 2/134 4/140 - 3/90 3/120 3/119 6/148 4/104

Počet pedag./nepedag. pracovníků 2/1 1/1 1/1 2/1 3/1 3/1 3/1 2/2 2/2



Přeh led kroužků v  DDM

1. června proběhly v DDM Kamarád
a jeho okolí oslavy Dne dětí. Všechno to za-
čalo ve 14,00 hodin. Ředitelka DDM Kama-
rád Ilona Křížková společně s živým klau-
nem, který provázel děti celé odpoledne,
zahájili oslavy Dne dětí.

Oslavy Dne dětí v DDM

Následovalo představení loutkového divadla
DDM Kamarád  s pohádkou Zvířátka a loupežní-
ci.

Během pohádky na zahradě DDM hrála
skupina ARBOA středověké písničky.

Po loutkové pohádce se předvedl krou-
žek Karate při DDM, který vede soukromá ško-
la bojových umění NARAMA.

Následovala je druhá pohádka třemošen-
ských loutkářů - Není nad Ferdu. Kdo se ne-
chtěl dívat na pohádku, mohl na zahradě malo-
vat, soutěžit, poslouchat skupinu ARBOA nebo
shlédnout další vystoupení skupiny ARWEN.

A pak už se roztočila kola všech možných
akcí, atrakcí, soutěží. Jako první vystoupila v
sá-le DDM skupina historického tance ARWEN.

V 16,00 hodin začal „Pohádkový les“. Děti
šly po okolním lese, kde na ně čekala strašid-
la. U nich splnily připravený úkol a za odměnu
dostaly malý pamlsek. V 17,00 hodin přistáli
v areálu Sokola parašutisti a hasiči předvedli
protipožární hasičskou techniku.

Počasí nám přálo a tak se hlavní obava
z nepřízně počasí rozplynula.  Děti se i svými
rodiči dobře bavili a to bylo pro nás nejdůleži-
tější. Proto se již nyní těšíme na setkání s vámi
příští rok na oslavách Dne dětí.

Děkujeme všem, kteří se na letošních osla-
vách podíleli a to již jako sponzoři nebo jako
pořadatelé a učinkující.

zájmový krouzek
po-
čet vedoucí

Keramický v Třemošné 9 J. Vejvodová
I. Valdhansová
D. Křízková
K. Dubská

Keramický ve Zruči 4 I. Egermajerová
V. Poppová
H. Jirmanová
H. Havránková

Taneční soubor Škrtt 3 I. Křízková
M. Krondák
S. Křízková
J. Hotková

Loutkářský soubor 1 R. Koňařík

Karate v Třemošné 2 škola NARAMA

Karate ve Zruči 1 škola NARAMA

Stolní tenis 3 O. Jícha
M. Vlková
MěÚ Třemošná

Mini kopaná 1 P. Sudík

Výtvarný v Třemošné 2 J. Potuzáková
P. Pešková
P. Řezábková
R. Hlávková
V. Matějková
E. Fenclová

Výtvarný ve Zruči 1 V. Zavadilová
I. Egermajerová

Dívčí klub v Třemošné 1 J. Vejvodová
D. Křízková

Dívčí klub ve Zruči 1 V. Rottová

Poupata 1 M. Vlková
E. Fenclová
N. Tomanová

Kytarový 2 L. Školová

Rybářský v Třemošné 1 V. Kozlík

Rybářský ve Zruči 1 L. Brašna

Anglický jazyk 2 L. Školová
I. Vodicová

Junior aerobic 1 I. Vodicová

Bambino klub 1 J. Stupková
J. Vejvodová
M. Vlková

Skupina Arboa 1 R. Hojer

Aerobic pro zeny 3 E. Fenclová
G. Šedivcová
L. Herzingová

Další pravidelná
činnost:

Zdravotní kurz
Autoškola
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Pořádání těchto akcí k nimž patří dět-
ské karnevaly, diskotéky, besedy se zajíma-
vými hosty, pořádání výstav, Mikulášská na-

Mikulášská nadílka v DDM Kamarád

dílka, sportovní turnaje, víkendová cvičení nebo
keramická sympozia se však neobejde bez po-
moci sponzorů, kterých si velice vážíme a tím-
to jim vyslovujeme naše poděkování.

Výstava loutek v DDM Kamarád

Tanečn í  soubor  ŠKRTT

Taneční soubor ŠKRTT poprvé  začal pra-
covat s dospělákama v roce 1992 ve stylu
disco dance.

Postupem času rozšiřoval věkovou kate-
gorii i mezi mladší děti a s vývojem organizo-
vaných soutěží a se vznikem Plzeňské regio-
nální sekce ČMTO se soubor stále více rozši-
řoval a také zaznamenal první úspěchy.

A to především několikanásobným vítěz-
stvím v regionálním kole a následně další účastí
na mistrovstvích ČR. V dnešní době soubor
tancuje v těchto kategoriích: disco dance, dis-
co show a show dance.

Mimořádné akce pořádané
během roku v DDM Kamarád

To patří samozřejmě i našemu zřizova-
teli, městu Třemošná, podílejícím se přede-
vším finančně na spoustě našich akcí. Těší
nás jeho zájem a velmi dobrá spolupráce.

Keramické sympózium

Připravuje se také na disciplínu hip hop.
Vedoucí a zakladatelka celého souboru je Ilo-
na Křížková – ředitelka DDM a zároveň členka
Plzeňské regionální sekce ČMTO. Za poslední
dobu se vystřídala řada vedoucích a trenérů,
mezi současné patří: Martin Kronïák, Veroni-
ka Zusková, Sandra Křížková a Jana Ho�ková.

D í v k a  r o k u  a  P o u p a t a

Soutěž je určena dívkám ve věku 13
až 15 let. DDM Kamarád uspořádal již 6x zá-
kladní kolo a 2x regionální kolo této soutě-
že. Úspěšnost v této soutěži potvrzují něko-
likanásobné účasti dívek v národním kole.

Hlavním vyhlašovatelem je DDM Ostrava –
Poruba, který je zároveň organizátorem celo-
státního finále soutěže. Hlavní zásadou a cí-
lem soutěže je výchovné působení na dívky,
usměrňování jejich zájmů do oblasti společen-
sky přijatelné a pomoc při hledání místa ve
společnosti. Celá soutěž probíhá v duchu pro-
blematiky boje proti drogám.

V nabídce pravidelné činnosti DDM s ná-
zvem “Poupata” se nalézá kroužek, který při-
pravuje děvčata právě na tuto soutěž. Během
školního roku jsou děvčata obeznámena a při-
pravována na disciplíny soutěže jako jsou: roz-
hovor s moderátorem, volná disciplína, aero-
bic, promenáda ve společenských šatech, dále
pak inteligenční test, zručnost a dovednost.

Další důležitou zásadou je pracovat s
účastnicemi soutěže i po skončení soutěžní-
ho ročníku, sledovat jejich rozvoj a podle mož-
ností organizátorů a kontaktů sledovat a nabí-
zet těmto dívkám další uplatnění.

Právě zakončená sezóna patří k našim
nejúspěšnějším. Od září 2002 do června
2003 jsme odehráli celkem 33 pohádkových
představení. Připravili jsme 2 premiéry, z toho
Zlatovláska měla premiéru před Vánocemi
a Pták Ohnivák a liška Ryška se poprvé
představil divákům letos v květnu.

Tradičně nejvytíženější je soubor okolo Mi-
kuláše a při oslavách Dne dětí. Mikulášskou na-
dílku s pohádkou Čert a Káča jsme uspořádali
jako již tradičně v DDM Kamarád, ale Mikuláše
jsme si zopakovali i v Horní Bříze a Kaznějově.

První premiérovou pohádkou v sezóně byla
marionetová veršovaná hra Zlatovláska.

V březnu jsme v obsazení jako při premiéře
v roce 1996 sehráli Krakonoše. Byla to naše první

Na nadcházející sezónu 2003 -2004 připra-
vujeme také premiéry dvou nových pohádek.
Můžete se těšit na pohádku „naruby“ O stateč-
né princezně Máně.  A druhou bude pohádka
pro nejmenší  diváky - Neposlušné Káčátko.

Podrobné informace o našem souboru,
jeho členech, programu, ale i historii lout-
ko-vého divadla, plánovaných hrách a
zkouškách najdete na našich webových
stránkách http://ldtremosna.wz.cz.

javajková pohádka, kterou hrajeme na dvojje-
višti - 1. scéna je ve výšce 80 cm a hrajeme na
ní v sedě. 2 scéna je ve výšce 175 cm. Mezi
oběma scénami loutky plynule přecházejí, což
je pro loutkoherce fyzicky velmi náročné.

Druhá premiéra sezóny se uskutečnila le-
tos v květnu v DDM Kamarád. Byla  připrave-
na inscenace výpravné pohádky  M. Středy -
Pták Ohnivák a liška Ryška.



N a š e  č i n n o s t  o  l e t o š n í c h  l e t n í c h  p r á z d n i n á c h

V š e m  m ý m  k o l e g ů m ,  s p o l u p r a c o v n í k ů m ,  p ř í z n i v c ů m  n a š e h o  z a ř í z e n í

Ilona Křížková - ředitelka

přeji hodně zdraví a úspěchů, vážím si jejich práce a obětavosti, která je stále velmi
potřebná a nenahraditelná. Nenechte se otrávit od lidí, kteří jen kritizují a sami nedokážou
pro nikoho nic udělat, jen se válet doma a “drbat” na lavičce. Je jim přáno - i tak se dá
trávit volný čas a je jen  na každém z nás, jak ho využije. Oslovuji Ty, které naše
volnočasové aktivity zaujaly – zapojte se, přijïte mezi nás.

V období letošních letních prázdnin jsme
připravili pro děti 3 tábory, v nichž si všichni
účastníci přijdou na své.  Pohádky, rybníky,
sport, táboráky, tvůrčí práce. To všechno
najdete v našich táborech.

Rybářský tábor se však z důvodu nízké-
mu počtu přihlášených - poprvé od jeho zalo-
žení nekoná. Že by v Třemošné a okolí bylo
málo mladých rybářů?

Letní tábor Klenovice - 6. až 18. 7. 2003
Tábor je určen nejen dětem navštěvujícím

celoročně zájmovou činnost v DDM Kamarád,
ale i dalším zájemcům. Táborová základna
se nachází v těsné blízkosti lesa u ústí říčky
Třemošenky.

Nenajdete tu žádnou elektřinu nebo spla-
chovací WC, ale čistou přírodu a v ní posezení
při táboráku, pravé nefalšované „kadibudky“,
sportovní zápolení, výlety, nové kamarády
a spoustu legrace. Děti se mohou letos těšit
na celotáborou hru „Z pohádky do pohádky.“

Postupem času se nám podařilo základnu
obnovit a v současné době na děti čekají  zcela

nové stany a celkové vybavení. O tábor je vel-
ký zájem a jeho kapacita - 52 táborníků je  již
kompletně naplněna.

Keramické sympózium - 18. až 22. 8. 2003
Na závěr prázdnin je připraveno již tradič-

ní keramické sympózium určené zájemcům
o práci s keramickou hlínou.

VYDAL: DDM KAMARÁD, Tyršova 916,
330 11 Třemošná, telefon: 377 953 651,
internetová  adresa - http://kamarad.wz.cz
e-mail:  tremosnadd@volny.cz

Grafika, sazba, tisk: THORN Plus a.s.,
reklamní agentura, telefon: 377 449 280
www.thorn.cz, reklama@thorn.cz

Pro velký zájem jsme letos sympózium pro-
dloužili a tak si účastníci v prostorách DDM
celý týden užijí při „Putování s Ferdou mraven-
cem.“ Samozřejmě budou pracovat s hlínou,
budou malovat, podniknou výlety, zažijí kar-
neval, táboráky s opékáním špekáčků a také
spoustu legrace a zábavy. Tábor je zcela na-
plněn již od konce dubna.

Našemu domečku je

2 5  l e t !
O s l a v t e  t o  s  n á m i !

Přijïte k nám a oslavte s námi čtvrtsto-
letí od otevření DDM. Oslavy se uskuteční
v sobotu 20. září 2003 od rána do večera.
Připravili jsme pro vás pestrý program.

Od ukázek z činnosti zájmových útvarů,
několik loutkových pohádek, taneční vystou-
pení, dětskou dílnu, při níž si děti budou
malovat, modelovat, vyrábět jednoduché
loutky, až po večerní setkání bývalých a sou-
časných pracovníků, příznivců, sponzorů, zá-
stupců zřizovatele Domu dětí a mládeže.

Připravujeme také výstavu o historii
a současnosti DDM Kamarád a výstavu lou-
tek našeho loutkářského souboru.

Kolektiv DDM vypracoval projekt
„Středisko volného času“ ,  který by-
chom Vám chtěl i  představit .  Týká se
rozšíření prostorů,  kterých, jak víte,
je v současné době velmi málo a ne-
vyhovují kapacitě přihlášených dětí .
Proto jsme využi l i  s i tuace, jež vznik-
la na ZŠ Chanos. Tato budova zcela
vyhovuje činnosti s dětmi a rádi by-
chom, aby i nadále sloužila zase prá-
vě j im. Se svolením a s doporučením
ř e d i t e l e k  š k o l s k ý c h  z a ř í z e n í c h
ve Třemošné jsme předloži l i  tento
projekt našemu zřizovatel i k posou-
z e n í  a  k  p ř í p a d n é m u  s c h v á l e n í .
V současné době čekáme na vyhlá-
šení výběrového řízení ,  aby se pro-
jekt mohl projednat .  Držte nám pal-
ce a podpořte nás.

St řed isko  vo lného  času


