
Støediska volného èasu
v Plzeòském kraji

o

Vážení rodièe,

pøedkládáme vám informaèní brožurku, která má za cíl seznámit vás s možnostmi, jak mohou trávit svùj volný èas 

dìti a mládež v našem kraji.

Za tímto úèelem byla zøízena Plzeòským krajem „Støediska volného èasu“ (SVÈ). Nìkterá jsou zøizována také 

obcemi, zøizovatelem jednoho je církev. Existují buï jako samostatné pøíspìvkové organizace, nebo jsou souèástí 

škol. Jejich smyslem je bohatá nabídka velmi rùznorodé zájmové èinnosti. Ta se realizuje formou pravidelné 

èinnosti (zájmové kroužky, kurzy), pøíležitostní èinnosti (akce pro veøejnost, kulturní vystoupení, výstavy, dny 

otevøených dveøí) a spontánních aktivit (otevøené kluby).

Pro zájemce je pøipraveno také množství rùznì zamìøených táborù a pobytových akcí. Nechybí ani osvìtová 

èinnost, soutìže a individuální práce s talenty. SVÈ také nabízejí výukové programy pro školy, zejména v oblasti 

primární prevence rizikového chování a environmentální výchovy.

Støediska volného èasu tak vytváøejí podmínky pro aktivní a smysluplné trávení volného èasu dìtí 

a mládeže pod vedením kvalifikovaných interních a externích pracovníkù.

Vìøíme, že tento materiál vám pomùže k orientaci v bohaté nabídce, kterou SVÈ v našem kraji nabízejí. Pøejeme 

Vám, abyste si pro své dìti vybrali takovou èinnost, která je nejen zaujme, ale pøispìje i k rozvoji jejich osobnosti.

Jiøí Struèek

námìstek hejtmana Plzeòského kraje

pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu

www.plzensky-kraj.cz
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Dùm dìtí a mládeže Blovice je školské zaøízení pro zájmové 

vzdìlávání zøizované Mìstem Blovice. Pøi DDM pracuje poboèka 

„Domeèek” ve Spáleném Poøíèí. DDM Blovice sídlí v novì 

zrekonstruované budovì v poklidné èásti mìsta u areálu Sokola. 

Poboèka získala novì opravenou budovu v památkové zónì 

Spáleného Poøíèí. Výbornou spoluprací se školami, neziskovými 

organizacemi a vedením obou mìst se daøí zajistit celoroèní 

výchovu a vzdìlávání pro všechny zájemce.

Zájmové kroužky

Oddìlení estetiky 

výtvarné kroužky, kroužky 

šikovných rukou, tvoøivé dílny, 

kroužek vaøení,  jazykové 

kroužky, palièkování 

Oddìlní sportu 

kroužek juda, karate, florbalu 

od pøedškolákù po dospìlé, 

stolního tenisu, moderní 

gymnastiky, basketbalu, futsalu, 

zumby, AF training, joga a 

cvièení na trampolínách

Oddìlení pøírodovìdy 

jezdecký kroužek a péèe o 

konì, rybáøský a  chovatelský 

kroužek

Oddìlení taneèní 

kroužky cloogingu, lainy, 

country tance, lidové taneèky, 

taneèní aerobic, orientální 

tance a break dance

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních 

kol urèených pro talentované 

žáky  ZŠ a SŠ

Otevøené kluby

klub Chobotnice 

Akce pro veøejnost

turnaje, jazykové kurzy, 

výstavy, taneèní vystoupení

Tyršova 807, Blovice, Tel.: 371 522 159, http://www.ddm-blovice.cz

Dùm dìtí a mládeže Blovice

dodat foto bázenu
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DDM Domino sídlí v Hradské ulici v Domažlicích již od roku  1993. 

V uplynulých letech objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nyní 

plnì vyhovuje jak dìtem, tak dospìlým. Pro sportovní akce 

využívá tìlocviènu v blízké ZŠ. Nìkteré kroužky probíhají  

v Základní škole Mrákov. DDM Domino zajiš�uje pravidelnou 

zájmovou èinnost, kreativní dílny dìtské tvoøivosti, výchovnì 

vzdìlávací programy pro školy, preventivní programy, okresní 

soutìže a pøehlídky, letní èinnost, metodickou, odbornou a  

osvìtovou èinnost, víkendové akce  pro dìti i rodièe.

Hradská 94, Domažlice, Tel.: 379 722 811, http://www.ddmdomazlice.cz

Dùm dìtí a mládeže Domino  Domažlice

Zájmové kroužky

jazykové kroužky (angliètina, 

nìmèina), Pøedškoláèek, 

Filípek, šachy, Wéèka, Wii-fit, 

fotografický kroužek, Kaceøi, 

ètenáøský a literární klub, 

plastikový modeláø, draèí 

doupì, zdravovìda, Topík, 

Kreativ, Šikovné tlapky, 

keramika, Zálesák a ochránce 

pøírody, hry na hudební 

nástroje, hip hop, mažoretky, 

latinsko-americké tance, 

bowling, pohybové hry pro 

pøedškoláky, jóga, zumba, 

tenis, bojové sporty

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR - organizování okresních 

kol urèených pro talentované 

žáky ZŠ a SŠ

Otevøené kluby

klub poèítaèový, klub volného 

èasu

Centrum pro pøedškolní dìti

tematické keramické dílny, 

divadelní pøedstavení

Akce pro veøejnost

víkendové tematické dílny, 

Pohádkový les, Zpívání koled, 

Den dìtí, výukové programy 

pro školáky, solná jeskynì

6

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

- letní pobytové a pøímìstské 

tábory rùznì tematicky zamìøené 

(turistické, jezdecké, ekologické..)

- minitábory pro pøedškoláky a 

týdenní pobytové akce pro dìti a 

rodièe

spor tovn í  sou tìže  -  vyn ika j í c í  t renéø i ,  úèas t  

na celorepublikových soutìžích, úspìchy v krajských 

a okresních pøeborech; terária s cizokrajnými zvíøaty (hadi, 

želvy, ještìøi); jezdecký kroužek s péèí o konì, který 

spolupracuje s místním jezdeckým klubem Úslavan; kurzy 

plavání ve školním bazénu pro pøedškoláky, mimoøádná 

nabídka taneèních aktivit

http://www.ddm-blovice.cz
ddm-blovice@seznam.cz

chybí foto výtvarný kroužek

Lokalita: využívání táborových 

základen 

– Koøen u Konstantinových Lázní 

a Svržno u Horšovského Týna 

Vybavení: stany, kuchynì, 

tábornické vybavení

5
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DDM v Horažïovicích patøí k nejstarším zaøízením svého druhu 

v ÈR. Již pøes pùl století poskytuje dìtem, mládeži i ostatním 

zájemcùm možnost zúèastnit se rozlièných volnoèasových aktivit, 

a� už v oblasti sportu, øemesel, techniky, kultury, nebo 

alternativního vzdìlávání (environmentální vzdìlávání, výchova 

a osvìta).   DDM je v souèasnosti tvoøeno dvìma pracovišti, tøetí 

specializované na pobytové kurzy v environmentálním 

vzdìlávání, bude v provozu od roku 2014.  Pøírodovìdná stanice 

slouží k realizaci pøírodovìdnì ladìných kroužkù a akcí.   

Zájmové kroužky

pestré tematické zamìøení 

od sportu, tance, sportovní 

støelby a lukostøelby, 

pøes technické a rukodìlné 

kroužky až po zhruba desítku 

kroužkù pøírodovìdných

Soutìže

pravidelné poøádání 

modeláøských soutìží všech 

úrovní, pravidelná úèast  

v soutìžích pøírodovìdných a 

technických oborù

Otevøené kluby

 klub otevøených dveøí - 

pro neorganizované dìti a 

mládež, klub praktické ochrany 

pøírody, Dog Trail klub, Outdoor 

klub - pro rodièe s dìtmi, Model 

klub - pro dospìlé

Akce pro veøejnost

pravidelnì aktualizovaná 

nabídka akcí pro veøejnost se 

opírá o tradièní svátky 

(Masopust, Velikonoce, Den 

Zemì, Den Dìtí, keltské svátky, 

Vánoce), jakož i termíny dané 

organizací školního roku 

(podzimní, vánoèní, jarní a letní 

prázdniny) - cestopisné a 

diskusní veèery, fotovýstavy, 

koncerty, besídky, sportovní 

turnaje, šifrovací hry v terénu

Zámek 11, Horažïovice, Tel.: 606 880 502, http://www.ddm-hd.cz

Dùm dìtí a mládeže Horažïovice

8

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

- nemáme vlastní základnu, využití 

základen jiných organizací

- pøímìstské tábory - využití 

budovy Hradská 94 v Domažlicích

oblíbená práce ve výtvarném ateliéru a keramické dílnì, 

vystoupení dìvèat z kroužku mažoretek pøi rùzných 

spoleèenských akcí, výborné výsledky šachistù v krajských 

soutìžích

Spolupracujeme s organizacemi:

MŠ Domažlice

ZŠ Komenského 17, Domažlice

ZŠ Msgre.B.Staška, Domažlice

ZŠ praktická, Domažlice

ZuŠ Jindøicha Jindøicha,Domažlice

Mìstská knihovna B. Nìmcové

Galerie bratøí Špillarù

Klub seniorù TJ Sokol, Domažlice

ZŠ Mrákov

http://www.ddmdomazlice.cz
ddm.domazlice@seznam.cz
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Zámek 11, Horažïovice, Tel.: 606 880 502, http://www.ddm-hd.cz

Dùm dìtí a mládeže Horažïovice
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

- nemáme vlastní základnu, využití 
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http://www.ddmdomazlice.cz
ddm.domazlice@seznam.cz
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DDM RADOVÁNEK byl založen v roce 1980. Od této doby 

funguje jako výchovné, vzdìlávací, kulturní a spoleèenské 

centrum v oblasti zájmové èinnosti v šesti mìstech severního 

Plzeòska. Zøizovatelem je Plzeòský kraj. Nabízí všem dìtem, 

žákùm a mládeži maximální využití volného èasu a možnost mít 

kam jít, kde strávit svùj volný èas. Spolupracuje s NNO v oblasti 

práce s dìtmi se speciálními vzdìlávacími potøebami a dìtmi 

ze znevýhodnìného sociokulturního prostøedí. K dispozici: 

spoleèenské a deskové hry, stùl na stolní tenis, kuleèník, fotbálek, 

Xboxy, motokáry, trampolíny, horolezecké stìny.

Zájmové kroužky

taneèní kroužky Piti piti pa, 

taneèní škola Amazing dance, 

kroužky sportovní, pohybové, 

relaxaèní, adrenalinové sporty, 

kroužky kreativní, výtvarné a 

keramické, jazykové, hudební, 

dramatické, historické a 

spoleèenskovìdní, technické, 

modeláøské

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních 

kol urèených pro talentované 

žáky ZŠ a SŠ, sportovní 

soutìže spoluvyhlašované 

MŠMT a AŠSK – poøádání 

okresních kol ve spolupráci 

s Okresní radou AŠSK

Otevøené kluby

Sluníèko, Jen takto - celodenní 

možnost individuálního 

spontánního využití našich 

prostor i pomùcek

Akce pro veøejnost

Radovánkohraní, Lampionový 

prùvod, Den Zemì, velikonoèní 

a vánoèní dílny pro veøejnost, 

Dny dìtí, Halloweenská oslava, 

výukové programy, metodická 

pomoc pro MŠ, ZŠ a SŠ

Pod Továrnou 333, Kaznìjov, Tel.: 373 332 229, http://www.radovanek.cz

Dùm dìtí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznìjov
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøírodovìdnì orientované 

pøímìstské tábory pro mladší dìti 

o jarních a letních prázdninách, 

pobytové stanové tábory 

pro rodièe s pøedškolními dìtmi a 

tábory pro dìti školního vìku

pøírodovìdná stanice - 

dìtí s chovanými domácími a hospodáøskými zvíøaty; 

zoologická uèebna s chovy terarijních zvíøat (hadi, ještìøi, 

želvy); možnost práce s modelovými CNC stroji 

(Mechatronika); KOP (Klub ochrany pøírody) vìnující se 

praktické ochranì pøírody a ŽP; Dog Trail Klub  sdružuje 

zájemce o pohyb v pøírodì s tažnými psy

možnost bezprostøedního kontaktu 

http://www.ddm-hd.cz
pollak.ddm@gmail.com

- od roku 2012 také pobytový tábor 

pro mladé rybáøe

Lokalita: Táborová základna 

Plácek (49°22'57.836"N, 

13°41'26.437"E)

Kapacita: 70 úèastníkù

Typ ubytování: stanový tábor 

(podsadová Áèka)

Stravování: vojenská mobilní 

kuchynì
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DDM sídlí v objektu v ul. 5. kvìtna 109. Souèástí je pøilehlý 

venkovní víceúèelový areál, kde se nachází dìtské høištì a  

volejbalový kurt. Samozøejmostí je možnost parkování v areálu. 

Dalším místem kde DDM poskytuje zájmové vzdìlávání je 

víceúèelový sál ve Vídeòské ul. 24. Zøizovatelem tohoto zaøízení 

je Plzeòský kraj.

Zájmové kroužky

jazykové, výtvarné, keramické, 

hudební, sportovní, dramatické, 

technické, pøírodovìdné

Soutìže

 

Otevøené kluby

baby klub

klub otevøených dveøí

Akce pro veøejnost

florbalové turnaje, koncerty, 

výstavy, tematické výlety, 

výtvarné dílny a kurzy, plavecké 

závody, noc  s Andersenem, 

turnaje v deskových hrách, 

Klatovský volòásek – pøehlídka 

volnoèasových aktivit, den dìtí, 

vánoèní besídky, vystoupení 

úèastníkù zájmových kroužkù 

pro veøejnost a rodièe

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních 

kol urèených pro talentované 

žáky ZŠ a SŠ

Ulice 5. kvìtna 109, Klatovy, Tel.: 376 311 345, http://ddm.klatovy.cz

Dùm dìtí a mládeže Klatovy
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pobytové i pøímìstské o hlavních i 

vedlejších prázdninách, zahranièní 

tábory pro rodièe s dìtmi

Lokalita: Jahodový les, Zelená 

Lhota, pøímìstské Kaznìjov, Žihle, 

Neètiny, zahranièní pobytové akce 

a rekreace

projekty zamìøené na primární prevenci (ESF OPVK), práce 

s dìtmi se speciálními vzdìlávacími potøebami, individuální 

práce s talenty, èinnosti zamìøené na prùøezová témata: 

dobrovolnictví, participace, multikultura, medializace, zdravé 

klima, inkluze, nové formy práce, keramické dílny, 

Environmentální Informaèní Centrum Plasy – ENVIC a 

projekt ENVÝK

http://www.radovanek.cz
kaznejov@radovanek.cz

Program: celotáborové motivaèní 

hry

Ubytování: budovy a chatky 

vybavené sociálním zaøízením

Stravování: celodenní, vèetnì 

pitného režimu

Vybavení: spoleèenské místnosti, 

jídelny, ohništì, høištì, sportovní 

vybavení a pomùcky
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DDM Kralovice sídlí v objektu poblíž kralovického námìstí již 

od roku 2003. Zøizovatelem této pøíspìvkové organizace je 

od roku 2013 mìsto Kralovice. Svoji èinnost DDM nabízí také 

v nedalekých Kožlanech. V obou mìstech využívá prostory 

tìlocvièen a tøíd v základních školách, v Kralovicích prostory Fit 

centra. Pracovníci DDM se starají o volný èas jak pøedškolákù, 

dìtí, žákù, studentù tak i dospìlých. Nabízí pravidelnou zájmovou 

èinnost, akce pro veøejnost, výukové a vzdìlávací programy, 

výlety, exkurze a tábory.

Zájmové kroužky

keramické, výtvarné, jazykové - 

angliètina, italština, dívèí kluby, 

kuchtíci, šachy, cvièení pøi 

hudbì, basketbal, spoleèenské 

tance - páry, orientaèní bìh, 

atletika, pohybové hry pro dìti, 

sportovní hry pro chlapce, mix 

cvièení pro dívky, tenis, 

vybíjená, taneèky, dìtská 

zumba, jóga, flexi bar, loutkový 

kroužek

Otevøené kluby

klub otevøených dveøí - pro 

zájemce, kteøí nechtìjí být 

pravidelnì registrováni

Rodièovské centrum

Pohybáèek, Tvoøílek, 

pøedporodní kurzy, výlety

Akce pro veøejnost

tradièní pravidelné akce - 

Drakiáda, lampionový pochod 

mìstem, Malá kralovická - 

pøespolní bìh, mikulášské a 

vánoèní nadílky, dny a 

odpoledne bez nudy - kreativní 

tvoøení pøed Vánocemi a 

Velikonocemi, èarodìjnice, den 

dìtí, veøejná vystoupení

Markova 22, Kralovice, Tel.: 373 396 103, http://www.ddmkralovice.cz

Dùm dìtí a mládeže Kralovice
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

klub otevøených dveøí, baby klub pro maminky s dìtmi, 

výtvarná a keramická dílna, víceúèelový sál, florbalový oddíl, 

kanjam, dvì vlastní táborové základny, organizátor florbalové 

ligy

http://ddm.klatovy.cz
ddm@klatovy.cz

Název: Tomášùv Dvùr na Hojsovì 

Stráži

Lokalita: Šumava

Kapacita: 32 míst

Typ ubytování: budova

Stravování: možnost celodenního 

stravování

Vybavení: fotbalové høištì, 

volejbalové høištì, ohništì, wifi,  

TV, satelit, DVD

Název:Kunkovice u Èachrova

Lokalita: Šumava

Kapacita: 60 míst ve stanech, 

20 míst v budovì

Typ ubytování: stany s podsadou, 

budova

Stravování: možnost celodenního 

stravování

Vybavení: spoleèenská místnost, 

høištì na volejbal
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DDM sídlí v objektu bývalého kulturního domu.  Prochází  

postupnými rekonstrukcemi. V pøízemí objektu jsou klubovny, 

které slouží klubu otevøených dveøí, výtvarnému kroužku, kroužku 

plastikových modeláøù, jazykovým kurzùm a dalším kroužkùm. 

Dále je využívá klub Sluníèko pro pøedškolní dìti a mateøské 

centrum. V patøe je tìlocvièna a spoleèenský sál s kapacitou 660 

osob sloužící k všestrannému využití. Zøizovatelem tohoto 

zaøízení je Plzeòský kraj.

Zájmové kroužky 

sportovní, estetické, klubové, 

hudební, spoleèenskovìdní, 

dramatické, pøírodovìdné, 

jazykové a kroužky výpoèetní 

techniky 

Soutìže

vlastní recitaèní a sportovní

Otevøené kluby

klub Èekárna

Centrum pro pøedškolní dìti 

klub Sluníèko, mateøské 

centrum

Akce pro veøejnost

jazykové kurzy, rockové 

zábavy, plesy, pøehlídky, oslavy 

Dny dìtí, karnevaly, diskotéky, 

turnaje, prodejní akce, 

vystoupení èlenù zájmových 

kroužkù pro veøejnost a rodièe

Prap. Veitla 23, Nýrsko, Tel.: 376 571 288, http://www.sumava.net/nyrsko/ddm

Dùm dìtí a mládeže Nýrsko

16

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Název: „Oblátek“ pod Strážištìm 

Lokalita: Plzeò-sever

Kapacita: 100 míst

Typ ubytování: ètyølùžkové 

chatky, WC a koupelna spoleèné

Program: celotáborová etapová 

hra, sportovní hry a turnaje, 

kreativní a ruèní výroba, noèní hra,  

zdravovìda,  posezení u ohnì 

kreativní a keramická výroby v pravidelné zájmové èinnosti, 

tvoøivých dnech, kreativní a keramický klub pro mládež 

i dospìlé, rodièovské centrum

http://www.ddmkralovice.cz
info@ddmkralovice.cz

Název: pøímìstský tábor 

všeobecný a keramický (oba 

s jedním noclehem v DDM)

Program: program zamìøený 

na kreativní a keramickou výrobu, 

sportovní hry, výlety do okolí, 

etapová hra 

15
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DDM Nýøany je souèástí ZŠ a MŠ Nýøany a sídlí v patrové vile 

rekonstruované pro volný èas v roce 1998. V hlavní budovì je 6 

odborných kluboven a sál pro otevøený dìtský klub. Na zahradì je 

pøízemní budova s tìlocviènou pro pohybové a taneèní aktivity. 

DDM Nýøany má úzkou spolupráci se základní školou a využívá 

pro svoji èinnost i prostory školy a školní tìlocvièny. 

Zájmové kroužky

zdravotnický, ekologický, 

rybáøský, výtvarnì keramický, 

keramika pro dìti i dospìlé, 

hrátky s èeštinou a 

matematikou, dovedné ruce, 

florbal pro žáky, dorostence, 

juniory a dospìlé, aerobic, 

zumba, bosu, pohybové hry, 

jazykové kurzy angliètiny a 

nìmèiny, divadelní klub, filmová 

tvorba, taneèní koberce, 

bambino klub, cvièení 

pro batolátka a pøedškoláky, 

zumba, bosu a keramika 

pro dospìlé

Otevøené kluby

dìtský otevøený klub

Akce pro veøejnost

lampiónová stezka, 

èarodìjnická stezka, den 

tatínkù, den dìtí se školou, 

poznávací zájezdy, pobytové 

zájezdy, úzká spolupráce 

na akcích s Mìstem Nýøany, 

základní školou a SRPŠ 

pøi základní škole

Dr. Klementa 451, Nýøany, Tel.: 377 931 463, http://www.ddm.zsnyrany.cz

Dùm dìtí a mládeže Nýøany

18

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøímìstské a pøeshranièní 

s mezinárodní úèastí se 

zamìøením na sport, turistiku, 

ekologii a výtvarnou výchovu 

bìhem hlavních a vedlejších 

prázdnin

vlastní sál a tìlocvièna, poøádání rockových zábav, plesù, 

kurzù taneèní a spoleèenské výchov; vynikající spolupráce 

s Mìstem Nýrsko, hudební skupina Notièka, orientální tance

http://www.sumava.net/nyrsko/ddm
ddmnyrsko@mybox.cz

Program: tematicky zamìøen 

(tanec, florbal, cyklistika, sportovní 

gymnastika)

17



DDM Nýøany je souèástí ZŠ a MŠ Nýøany a sídlí v patrové vile 

rekonstruované pro volný èas v roce 1998. V hlavní budovì je 6 

odborných kluboven a sál pro otevøený dìtský klub. Na zahradì je 

pøízemní budova s tìlocviènou pro pohybové a taneèní aktivity. 

DDM Nýøany má úzkou spolupráci se základní školou a využívá 

pro svoji èinnost i prostory školy a školní tìlocvièny. 

Zájmové kroužky

zdravotnický, ekologický, 

rybáøský, výtvarnì keramický, 

keramika pro dìti i dospìlé, 

hrátky s èeštinou a 

matematikou, dovedné ruce, 

florbal pro žáky, dorostence, 

juniory a dospìlé, aerobic, 

zumba, bosu, pohybové hry, 

jazykové kurzy angliètiny a 

nìmèiny, divadelní klub, filmová 

tvorba, taneèní koberce, 

bambino klub, cvièení 

pro batolátka a pøedškoláky, 

zumba, bosu a keramika 

pro dospìlé

Otevøené kluby

dìtský otevøený klub

Akce pro veøejnost

lampiónová stezka, 

èarodìjnická stezka, den 

tatínkù, den dìtí se školou, 

poznávací zájezdy, pobytové 

zájezdy, úzká spolupráce 

na akcích s Mìstem Nýøany, 

základní školou a SRPŠ 

pøi základní škole

Dr. Klementa 451, Nýøany, Tel.: 377 931 463, http://www.ddm.zsnyrany.cz

Dùm dìtí a mládeže Nýøany

18

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøímìstské a pøeshranièní 

s mezinárodní úèastí se 

zamìøením na sport, turistiku, 

ekologii a výtvarnou výchovu 

bìhem hlavních a vedlejších 

prázdnin

vlastní sál a tìlocvièna, poøádání rockových zábav, plesù, 

kurzù taneèní a spoleèenské výchov; vynikající spolupráce 

s Mìstem Nýrsko, hudební skupina Notièka, orientální tance

http://www.sumava.net/nyrsko/ddm
ddmnyrsko@mybox.cz

Program: tematicky zamìøen 

(tanec, florbal, cyklistika, sportovní 

gymnastika)

17



Dùm dìtí existuje v Plané od roku 1988. Je souèástí místní 

základní školy. Již nìkolik let pùsobí v centru mìsta v nevelké 

historické budovì. Zde jsou jen nìkteré kroužky, ostatní využívají 

tìlocviènu, lezeckou stìnu, aulu a kuchyòku v základní škole.

Zájmové kroužky

keramika, výtvarné (Kreativní 

tvoøení, Lexikon kouzel, 

Vesmírná odysea), sportovní 

(tenis, lezení, zumba, šachy, 

cvièení pro dìti z MŠ a 1. tøídy), 

deskové hry

Otevøené kluby

klubovna volného èasu

Akce pro veøejnost

dìtský filmový festival, veèerní 

bìh Planou, lampionový 

prùvod, vánoèní výstava, 

setkání s èerty, Mikulášem a 

andìly, okresní výtvarná 

soutìž, dìtský maškarní ples, 

noc s Andersenem, pálení 

èarodejnic, oslava dne dìtí

nám. Svobody 51, Planá, Tel.: 774 410 813, http://www.zs-plana.cz

Dùm dìtí a mládeže Planá

20

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní a podzimní pobytové tábory

Lokalita: horská chata Barborka 

v Jizerských horách 

Stravování: plná penze

Typ ubytování: 2 - 5 lùžkové 

pokoje

florbalové týmy hrající žákovské i dospìlé ligy, ekologický, 

rybáøský, zdravotnický, divadelní kroužek, filmová tvorba, 

keramika pro dìti i dospìlé, taneèní koberce, zahradnické a 

rukodìlné kroužky, jazykové kurzy pro dìti i dospìlé, aerobic, 

zumba, bosu pro dìti i dospìlé, bambino klub, cvièení 

pro batolátka, školièky pro pøedškolní dìti a rodièe, otevøený 

dìtský klub

Vybavení: sociální zaøízení, 

jídelna, venkovní posezení

Kapacita: 30 osob

Program: možné výlety do okolí, 

kozí farma Pìnèín, bobová dráha 

Janov, mìsta Liberec a Jablonec 

nad Nisou (Babylon, Ještìd)

http://ddm.zsnyrany.cz
ddm.nyrany@seznam.cz

19



Dùm dìtí existuje v Plané od roku 1988. Je souèástí místní 

základní školy. Již nìkolik let pùsobí v centru mìsta v nevelké 

historické budovì. Zde jsou jen nìkteré kroužky, ostatní využívají 

tìlocviènu, lezeckou stìnu, aulu a kuchyòku v základní škole.

Zájmové kroužky

keramika, výtvarné (Kreativní 

tvoøení, Lexikon kouzel, 

Vesmírná odysea), sportovní 

(tenis, lezení, zumba, šachy, 

cvièení pro dìti z MŠ a 1. tøídy), 

deskové hry

Otevøené kluby

klubovna volného èasu

Akce pro veøejnost

dìtský filmový festival, veèerní 

bìh Planou, lampionový 

prùvod, vánoèní výstava, 

setkání s èerty, Mikulášem a 

andìly, okresní výtvarná 

soutìž, dìtský maškarní ples, 

noc s Andersenem, pálení 

èarodejnic, oslava dne dìtí

nám. Svobody 51, Planá, Tel.: 774 410 813, http://www.zs-plana.cz

Dùm dìtí a mládeže Planá

20

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní a podzimní pobytové tábory

Lokalita: horská chata Barborka 

v Jizerských horách 

Stravování: plná penze

Typ ubytování: 2 - 5 lùžkové 

pokoje

florbalové týmy hrající žákovské i dospìlé ligy, ekologický, 

rybáøský, zdravotnický, divadelní kroužek, filmová tvorba, 

keramika pro dìti i dospìlé, taneèní koberce, zahradnické a 

rukodìlné kroužky, jazykové kurzy pro dìti i dospìlé, aerobic, 

zumba, bosu pro dìti i dospìlé, bambino klub, cvièení 

pro batolátka, školièky pro pøedškolní dìti a rodièe, otevøený 

dìtský klub

Vybavení: sociální zaøízení, 

jídelna, venkovní posezení

Kapacita: 30 osob

Program: možné výlety do okolí, 

kozí farma Pìnèín, bobová dráha 

Janov, mìsta Liberec a Jablonec 

nad Nisou (Babylon, Ještìd)

http://ddm.zsnyrany.cz
ddm.nyrany@seznam.cz

19



Dùm dìtí a mládeže sídlí v suterénních prostorách internátní 

budovy Gymnázia a Støední odborné školy v Plasích. Je souèástí 

Základní školy Plasy, okres Plzeò-sever od 1. 1. 2013. Èinnost 

zamìøena na širokou veøejnost a potøeby mìsta Plasy a okolí - 

rùznorodá nabídka pro dìti, žáky, dospìlé i seniory.

Zájmové kroužky

výtvarné, technické, sportovní, 

jazykové a spoleèensko-vìdní

Akce pro veøejnost

Drakiáda, Halloween, 

Mikulášská nadílka, adventní 

dny, Rozsvícení vánoèního 

stromu, Maškarní bál, Den dìtí 

a další tradièní akce konané 

ve spolupráci s místními 

organizacemi

Stará cesta 363, Plasy, Tel.: 373 322 255, http://www.zsplasy.cz/dum-deti-a-mladeze

Dùm dìtí a mládeže Kopretina Plasy

22

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøímìstské konané v dobì jarních 

a letních prázdnin, letní výtvarný 

tábor

Program: cestování po okolí, 

výtvarné dílny, vaøení, soutìže, hry

spoleèenská místnost, keramická dílna, lezecká stìna, 

klubovna volného èasu - k dispozici poèítaèe, stolní fotbal, 

deskové hry, dìtské høištì - prolézaèky, stùl na stolní tenisl

http://www.zs-plana.cz
ddmplana@seznam.cz

Lokalita: Svojšín, Zvolenovice, 

Olešná, Hustopeèe, Dvùr Králové, 

Moravská Tøebová, Vracov

Typ ubytování: stany s podsadou, 

budova

Stravování: celodenní stravování
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DDM Pøeštice sídlí ve vilce se zahradou v blízkosti školní budovy, 

kde jsou umístìny tøídy prvního stupnì ZŠ. Souèástí DDM je 

budova dílny pro modeláøský kroužek. Na zahradì jsou 

hospodáøské budovy pro zvíøátka z malé ZOO, skleník a také 

posezení s krbem. Zøizovatelem tohoto volnoèasového zaøízení je 

Mìsto Pøeštice.

Zájmové kroužky

chovatelské, výtvarné, 

kytarové, jazykové, 

modeláøský, vaøení, Redakce, 

dramatický, pøírodovìdný, 

poèítaèový, Vìdátoøi, Klub dìtí, 

Malý kutílek, støelecký kroužek, 

taneèní kroužek Lady Bugs, 

zumba pro dìti

Otevøené kluby

Beruška

Soutìže

vlastní výtvarné - Moje 

nejoblíbenìjší zvíøátko, 

Pøeštické povìsti, Voda zdroj 

života

Centrum pro pøedškolní dìti

Dìtské centrum - Cvrèci

Akce pro veøejnost

tvoøivé dílny, výstavy, Dny 

otevøených dveøí, zájezdy, 

vynášení Moreny, chovatelské 

výstavy

Rebcova 449, Pøeštice, Tel.: 377 982 059, http://www.ddmprestice.cz

Dùm dìtí a mládeže Pøeštice

24

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní pobytový tábor

Lokalita: Soseò u Jesenice

Vybavení: ètyølùžkové chatky s 

elektøinou, sprchy a sociální 

zaøízení, jídelna a spoleèenské 

prostory ve zdìné budovì, høištì

poøádání tradièních pøíležitostných akcí pro širokou veøejnost 

- Drakiáda na letišti v Plasích ve spolupráci s rádiem Kiss 

Proton a s Aeroklubem Plasy, Halloween v Klášteru Plasy 

ve spolupráci s Mìstskou knihovnou v Plasích a s Národním 

památkovým ústavem, Mikulášská nadílka ve spolupráci 

s Restaurací U Rudolfa v Plasích, Den dìtí ve spolupráci 

s Tìlovýchovnou jednotou v Plasích a místními podnikateli

http://www.zsplasy.cz/dum-deti-a-mladeze
ddmplasy@seznam.cz

Kapacita: 50 míst

Stravování: 5 x dennì strava, 

pitný režim

Program: celotáborová hra 

na urèité téma, poznávání pøírody, 

výtvarná èinnost, sport, celodenní 

výlet –  zámek, hrad, relikviáø 

svatého Maura -  Beèov 

nad Teplou
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Dìtské centrum - Cvrèci

Akce pro veøejnost

tvoøivé dílny, výstavy, Dny 

otevøených dveøí, zájezdy, 

vynášení Moreny, chovatelské 

výstavy

Rebcova 449, Pøeštice, Tel.: 377 982 059, http://www.ddmprestice.cz

Dùm dìtí a mládeže Pøeštice
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní pobytový tábor

Lokalita: Soseò u Jesenice

Vybavení: ètyølùžkové chatky s 

elektøinou, sprchy a sociální 

zaøízení, jídelna a spoleèenské 

prostory ve zdìné budovì, høištì

poøádání tradièních pøíležitostných akcí pro širokou veøejnost 

- Drakiáda na letišti v Plasích ve spolupráci s rádiem Kiss 

Proton a s Aeroklubem Plasy, Halloween v Klášteru Plasy 

ve spolupráci s Mìstskou knihovnou v Plasích a s Národním 

památkovým ústavem, Mikulášská nadílka ve spolupráci 

s Restaurací U Rudolfa v Plasích, Den dìtí ve spolupráci 

s Tìlovýchovnou jednotou v Plasích a místními podnikateli

http://www.zsplasy.cz/dum-deti-a-mladeze
ddmplasy@seznam.cz

Kapacita: 50 míst

Stravování: 5 x dennì strava, 

pitný režim

Program: celotáborová hra 

na urèité téma, poznávání pøírody, 

výtvarná èinnost, sport, celodenní 

výlet –  zámek, hrad, relikviáø 

svatého Maura -  Beèov 

nad Teplou
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DDM Rokycany sídlí ve zrekonstruované budovì u sportovního 

víceúèelového høištì Mìsta Rokycany. Kolektiv pracovníkù se 

skládá z interních a externích zamìstnancù a dobrovolníkù. 

Pedagogiètí pracovníci svou vysokou odborností nabízejí dìtem 

a mládeži široké spektrum mimoškolní èinnost v dobì školního 

roku i bìhem všech prázdninových dnù.

Zájmové kroužky

folklorní tanec a zpìv, moderní 

tanec, breakdance, výtvarné a 

keramické, sportovní a 

turistické,  pøírodovìdné a 

technické 

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních 

kol urèených pro talentované 

žáky ZŠ a SŠ, sportovní 

soutìže spoluvyhlašované 

MŠMT a AŠSK – poøádání 

okresních kol ve spolupráci 

s Okresní radou Asociace 

školních sportovních klubù

Otevøené kluby

mateøský klub

fotoklub

Akce pro veøejnost

Den dìtí – Indiánský den, Den 

zemì, Hurá prázdniny, 

Brontocross, Vánoèní 

vystoupení, Lidová píseò, 

sportovní turnaje a soutìže, 

otvírání a zavírání vodácké 

sezóny, úklid pøírody a výsadba 

stromkù, výstavy a soutìže 

oddìlení estetiky

Èechova 1155, Rokycany, Tel.: 371 722 618, http://www.ddmrokycany.cz

Dùm dìtí a mládeže Rokycany
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní pobytové a pøímìstské tábory 

rùznì tematicky zamìøené 

(turistické, chovatelské, výtvarné)

Lokalita: využívání táborové 

základny Svržno 

u Horšovského Týna

malá ZOO (terarijní zvíøata, opice), herna pro dìti, výukové 

programy z oblasti ekologie pro žáky  MŠ a ZŠ, vydávání 

vlastního èasopisu, pøipojení k projektu Mámy pro mámy

http://www.ddmprestice.cz
ddm.prestice@volny.cz
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DDM Rokycany sídlí ve zrekonstruované budovì u sportovního 

víceúèelového høištì Mìsta Rokycany. Kolektiv pracovníkù se 

skládá z interních a externích zamìstnancù a dobrovolníkù. 

Pedagogiètí pracovníci svou vysokou odborností nabízejí dìtem 

a mládeži široké spektrum mimoškolní èinnost v dobì školního 

roku i bìhem všech prázdninových dnù.

Zájmové kroužky

folklorní tanec a zpìv, moderní 

tanec, breakdance, výtvarné a 

keramické, sportovní a 

turistické,  pøírodovìdné a 

technické 

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních 

kol urèených pro talentované 

žáky ZŠ a SŠ, sportovní 

soutìže spoluvyhlašované 

MŠMT a AŠSK – poøádání 

okresních kol ve spolupráci 

s Okresní radou Asociace 

školních sportovních klubù

Otevøené kluby

mateøský klub

fotoklub

Akce pro veøejnost

Den dìtí – Indiánský den, Den 

zemì, Hurá prázdniny, 

Brontocross, Vánoèní 

vystoupení, Lidová píseò, 

sportovní turnaje a soutìže, 

otvírání a zavírání vodácké 

sezóny, úklid pøírody a výsadba 

stromkù, výstavy a soutìže 

oddìlení estetiky

Èechova 1155, Rokycany, Tel.: 371 722 618, http://www.ddmrokycany.cz

Dùm dìtí a mládeže Rokycany

26

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní pobytové a pøímìstské tábory 

rùznì tematicky zamìøené 

(turistické, chovatelské, výtvarné)

Lokalita: využívání táborové 

základny Svržno 

u Horšovského Týna

malá ZOO (terarijní zvíøata, opice), herna pro dìti, výukové 

programy z oblasti ekologie pro žáky  MŠ a ZŠ, vydávání 

vlastního èasopisu, pøipojení k projektu Mámy pro mámy

http://www.ddmprestice.cz
ddm.prestice@volny.cz
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DDM sídlí v zrekonstruovaném objektu bývalého mìstského 

kulturního støediska v blízkosti vlakového a autobusového 

nádraží a panelákové zástavby mìsta. Prostory i vybavení 

uèeben je díky podpoøe zøizovatele – Mìsta Stod - na velice 

moderní a vysoké úrovni. I proto dokáže splnit souèasné 

požadavky dìtí a rodièù na kvalitnì strávený volný èas.

Zájmové kroužky

výtvarné, jazykové, sportovní, 

keramické, technické

Soutìže

sportovní soutìže 

spoluvyhlašované MŠMT a 

AŠSK – poøádání okresních  a 

krajských kol ve spolupráci 

s Okresní radou Asociace 

školních sportovních klubù

Otevøené kluby

klub Déèko, klub Oceán a 

Sluníèko

Centrum pro pøedškolní dìti

mateøské centrum MáJa

(sportovní, výtvarné, jazykové 

kroužky)

Akce pro veøejnost 

turnaje, keramické kurzy, 

výstavy

Práce s talentovanou mládeží

start florbalových družstev 

v ligových soutìžích, start 

atletù v atletických závodech

Cvièení pro dospìlé

bosu, aerobic, pilates

Doplòková èinnost

autodoprava, ubytování, 

specializovaný maloobchod, 

hostinská èinnost, lektorská 

èinnost, sportovní èinnost

Nádražní 722, Stod, Tel.: 377 901 263, http://ddmstod.cz

Dùm dìtí a mládeže Stod
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní, zimní, pøímìstské tábory, 

soustøedìní pro èleny sportovních 

kroužkù v tuzemsku i zahranièí

folklórní soubor Rokytka, Sluníèko, Rokytièka a lidové muziky 

se zamìøením na folklor Plzeòského kraje, oddíl 

Brontosaurus – ochrana pøírody a indiánské tábory, vodácké 

zájezdy, kurzy pro školy a pedagogické pracovníky v ÈR a 

zahranièí, taneèní škola break dance - mistøi ÈR a Evropy

http://www.ddmrokycany.cz
ddmrokycany@seznam.cz
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DDM sídlí v zrekonstruovaném objektu bývalého mìstského 

kulturního støediska v blízkosti vlakového a autobusového 

nádraží a panelákové zástavby mìsta. Prostory i vybavení 

uèeben je díky podpoøe zøizovatele – Mìsta Stod - na velice 

moderní a vysoké úrovni. I proto dokáže splnit souèasné 

požadavky dìtí a rodièù na kvalitnì strávený volný èas.

Zájmové kroužky

výtvarné, jazykové, sportovní, 

keramické, technické

Soutìže

sportovní soutìže 

spoluvyhlašované MŠMT a 

AŠSK – poøádání okresních  a 

krajských kol ve spolupráci 

s Okresní radou Asociace 

školních sportovních klubù

Otevøené kluby

klub Déèko, klub Oceán a 

Sluníèko

Centrum pro pøedškolní dìti

mateøské centrum MáJa

(sportovní, výtvarné, jazykové 

kroužky)

Akce pro veøejnost 

turnaje, keramické kurzy, 

výstavy

Práce s talentovanou mládeží

start florbalových družstev 

v ligových soutìžích, start 

atletù v atletických závodech

Cvièení pro dospìlé

bosu, aerobic, pilates

Doplòková èinnost

autodoprava, ubytování, 

specializovaný maloobchod, 

hostinská èinnost, lektorská 

èinnost, sportovní èinnost

Nádražní 722, Stod, Tel.: 377 901 263, http://ddmstod.cz

Dùm dìtí a mládeže Stod

28

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní, zimní, pøímìstské tábory, 

soustøedìní pro èleny sportovních 

kroužkù v tuzemsku i zahranièí

folklórní soubor Rokytka, Sluníèko, Rokytièka a lidové muziky 

se zamìøením na folklor Plzeòského kraje, oddíl 

Brontosaurus – ochrana pøírody a indiánské tábory, vodácké 

zájezdy, kurzy pro školy a pedagogické pracovníky v ÈR a 

zahranièí, taneèní škola break dance - mistøi ÈR a Evropy

http://www.ddmrokycany.cz
ddmrokycany@seznam.cz
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DDM Støíbro  je regionálním støediskem volného èasu nejen 

pro dìti a mládež, ale i pøedškoláèky a dospìlé. Pracovníci 

zajiš�ují zájmové kroužky ve Støíbøe,  Svojšínì, Kladrubech a 

Kostelci. Každoroènì nabízí širokou škálu zájmových útvarù, 

táborù, víkendových akcí, kurzù, soutìží a akcí pro veøejnost. 

Jako doplòkovou èinnost nabízí pùjèovnu sportovních a 

tábornických potøeb, služby instruktorù lyžování a 

snowboardingu, informaèní a prùvodcovskou èinnost po Støíbøe a 

okolí, organizaci akcí, zájezdù, školních výletù, exkurzí.

Zájmové kroužky

sportovní - aerobik, bojové 

sporty, fotbal, florbal, volejbal, 

atletika, støelba, horolezectví

výtvarné a umìlecké – 

keramika, kreativní èinnosti, 

kresba a malba, dramatický

pøírodovìdné – vèelaøi, rybáøi, 

Tymiánek ekocentrum

technické – kutil, poèítaèe, 

RC modeláøi s prùøezovou hrou 

– Shrek, Hvìzdná brána

pro pøedškoláky a rodièe 

s dìtmi – cvièení, šikulka, 

sportoveèek

Soutìže

vlastní soutìže – Mini Globe 

games, Pøekližka cup, Støelec 

Tachovska, Støíbrská lampa

Akce pro veøejnost

výtvarné dílny, Den dìtí, Hurá, 

prázdniny!, Ahoj prázdniny, 

Hola, hola, škola volá! Hrajeme 

si bezpeènì, maškarní, 

diskotéky, koncerty, soutìže, 

kurzy, výlety a zájezdy, 

pøednášky, programy pro školy, 

školní výlety, lyžaøské kurzy

Masarykovo námìstí 17, Tel.: 374 622 277, http://www.ddm-stribro.cz 

Dùm dìtí a mládeže Støíbro
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Název: TZ Buben

Lokalita: okres Plzeò-sever,

Hracholuská pøehrada

Kapacita: 29 až 34 míst

Typ ubytování: 2, 4 a 5 místné 

pokoje

Stravování: vlastní, dovoz jídla, 

plnì vybavená kuchyò, sklady

výtvarný ateliér, klub maminek s miminky, cvièební zrcadlový 

sál, keramická dílna, poèítaèová uèebna, kluby otevøených 

dveøí, vlastní táborová základna; na webových stránkách 

DDM Stod možnost 3D virtuální prohlídky prostorù; v roce 

2011 poøadatel mistrovství ÈR a mistrovství svìta ve florbale 

žákù støedních škol

Vybavení: zdìná budova, altány, 

velká místnost pøi nepøízni poèasí, 

antukové høištì na volejbal, 

možnost koupání

http://ddmstod.cz
mddmstod@volny.cz
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DDM Støíbro  je regionálním støediskem volného èasu nejen 

pro dìti a mládež, ale i pøedškoláèky a dospìlé. Pracovníci 

zajiš�ují zájmové kroužky ve Støíbøe,  Svojšínì, Kladrubech a 

Kostelci. Každoroènì nabízí širokou škálu zájmových útvarù, 

táborù, víkendových akcí, kurzù, soutìží a akcí pro veøejnost. 

Jako doplòkovou èinnost nabízí pùjèovnu sportovních a 

tábornických potøeb, služby instruktorù lyžování a 

snowboardingu, informaèní a prùvodcovskou èinnost po Støíbøe a 

okolí, organizaci akcí, zájezdù, školních výletù, exkurzí.

Zájmové kroužky

sportovní - aerobik, bojové 

sporty, fotbal, florbal, volejbal, 

atletika, støelba, horolezectví

výtvarné a umìlecké – 

keramika, kreativní èinnosti, 

kresba a malba, dramatický

pøírodovìdné – vèelaøi, rybáøi, 

Tymiánek ekocentrum

technické – kutil, poèítaèe, 

RC modeláøi s prùøezovou hrou 

– Shrek, Hvìzdná brána

pro pøedškoláky a rodièe 

s dìtmi – cvièení, šikulka, 

sportoveèek

Soutìže

vlastní soutìže – Mini Globe 

games, Pøekližka cup, Støelec 

Tachovska, Støíbrská lampa

Akce pro veøejnost

výtvarné dílny, Den dìtí, Hurá, 

prázdniny!, Ahoj prázdniny, 

Hola, hola, škola volá! Hrajeme 

si bezpeènì, maškarní, 

diskotéky, koncerty, soutìže, 

kurzy, výlety a zájezdy, 

pøednášky, programy pro školy, 

školní výlety, lyžaøské kurzy

Masarykovo námìstí 17, Tel.: 374 622 277, http://www.ddm-stribro.cz 

Dùm dìtí a mládeže Støíbro
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Název: TZ Buben

Lokalita: okres Plzeò-sever,

Hracholuská pøehrada

Kapacita: 29 až 34 míst

Typ ubytování: 2, 4 a 5 místné 

pokoje

Stravování: vlastní, dovoz jídla, 

plnì vybavená kuchyò, sklady

výtvarný ateliér, klub maminek s miminky, cvièební zrcadlový 

sál, keramická dílna, poèítaèová uèebna, kluby otevøených 

dveøí, vlastní táborová základna; na webových stránkách 

DDM Stod možnost 3D virtuální prohlídky prostorù; v roce 

2011 poøadatel mistrovství ÈR a mistrovství svìta ve florbale 

žákù støedních škol

Vybavení: zdìná budova, altány, 

velká místnost pøi nepøízni poèasí, 

antukové høištì na volejbal, 

možnost koupání

http://ddmstod.cz
mddmstod@volny.cz
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DDM Tachov je zøizován Plzeòským krajem. Pøedmìtem èinnosti 

je organizování zájmových aktivit pro volný èas dìtí, mládeže 

i dospìlých. Od zahájení èinnosti uplynulo v roce 2011 již 50 let. 

V souèasné dobì sídlí v budovì dokonèené právì k tomuto úèelu 

v roce 1981. Od konce 90. let , kdy výraznì vstoupil do povìdomí 

tachovské veøejnosti, se zapisuje do zájmové èinnosti  

každoroènì více než tisícovka zájemcù. Všichni pracovníci usilují 

o to, aby nabízené aktivity byly pro širokou veøejnost a hlavì dìti 

zajímavé a lákavé. 

Zájmové kroužky

sportovní, výtvarné (keramika 

a další výtvarné techniky), 

pøírodovìdné, technické 

a jazykového vzdìlávání

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních 

kol urèených pro talentované 

žáky ZŠ a SŠ

Akce pro veøejnost

Zamykání a Odemykání Mže, 

Drakiáda, maškarní karneval, 

slet malých èarodìjnic a 

èarodìjù, pohádková cesta 

za pokladem Jízdárny, 

celoroèní støelecká soutìž 

základních škol, soutìž 

v lukostøelbì a støelbì 

ze vzduchovky, sportovní hry 

MŠ, Netradièní plavidla

Školní 1638, Tachov, Tel.: 374 723 893-5, http://www.ddmtachov.cz

Dùm dìtí a mládeže Tachov
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní, zimní, pøímìstské, víkendové 

a pobytové akce a soustøedìní 

v tuzemsku i v zahranièí

výtvarný ateliér s keramickou dílnou, vzduchovková  

støelnice, boulder club a venkovní umìlá horolezecká stìna, 

taneèní sál, dìtské høištì, sál pro bojové sporty, šachy, 

kroužek vaøení a peèení, maòáskový kroužek; spolupráce 

s místními základními školami

http://www.ddm-stribro.cz
dumdeti.stribro@seznam.cz
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DDM Tachov je zøizován Plzeòským krajem. Pøedmìtem èinnosti 

je organizování zájmových aktivit pro volný èas dìtí, mládeže 

i dospìlých. Od zahájení èinnosti uplynulo v roce 2011 již 50 let. 

V souèasné dobì sídlí v budovì dokonèené právì k tomuto úèelu 

v roce 1981. Od konce 90. let , kdy výraznì vstoupil do povìdomí 

tachovské veøejnosti, se zapisuje do zájmové èinnosti  

každoroènì více než tisícovka zájemcù. Všichni pracovníci usilují 

o to, aby nabízené aktivity byly pro širokou veøejnost a hlavì dìti 

zajímavé a lákavé. 

Zájmové kroužky

sportovní, výtvarné (keramika 

a další výtvarné techniky), 

pøírodovìdné, technické 

a jazykového vzdìlávání

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních 

kol urèených pro talentované 

žáky ZŠ a SŠ

Akce pro veøejnost

Zamykání a Odemykání Mže, 

Drakiáda, maškarní karneval, 

slet malých èarodìjnic a 

èarodìjù, pohádková cesta 

za pokladem Jízdárny, 

celoroèní støelecká soutìž 

základních škol, soutìž 

v lukostøelbì a støelbì 

ze vzduchovky, sportovní hry 

MŠ, Netradièní plavidla

Školní 1638, Tachov, Tel.: 374 723 893-5, http://www.ddmtachov.cz

Dùm dìtí a mládeže Tachov
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní, zimní, pøímìstské, víkendové 

a pobytové akce a soustøedìní 

v tuzemsku i v zahranièí

výtvarný ateliér s keramickou dílnou, vzduchovková  

støelnice, boulder club a venkovní umìlá horolezecká stìna, 

taneèní sál, dìtské høištì, sál pro bojové sporty, šachy, 

kroužek vaøení a peèení, maòáskový kroužek; spolupráce 

s místními základními školami

http://www.ddm-stribro.cz
dumdeti.stribro@seznam.cz
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DDM Kamarád Tøemošná pùsobí na ètyøech pracovištích: 

v Tøemošné (Tyršova a Chanos), Trnové a Ledcích. Nabízí 

pravidelnou zájmovou èinnost pro dìti, mládež i dospìlé, velké 

množství akcí pro veøejnost (kulturní, sportovní, spoleèenské), 

soutìže, turnaje, výukové a vzdìlávací programy, odbornì 

zamìøené exkurze a výstavy pro širokou veøejnost, v otevøených 

klubech zázemí pro spontánní èinnost mládeže, prázdninové 

tábory, lyžaøské kurzy, víkendové akce a sympozia, celoroènì 

provozované sportovní aktivity, fitness a solárium.

Zájmové kroužky

jazykové - angliètina, nìmèina; 

výtvarné, keramické, hudební - 

kytarový kroužek; sportovní - 

stolní tenis, bowling, karate a 

judo, in-line brusle, aerobic, 

míèové hry; dramatické - 

loutkaøský soubor a ochotnické 

divadlo, taneèní; technické - 

letecký modeláø, šachy, 

poèítaèový a rybáøský kroužek, 

roztleskávaèky, douèování 

z matematiky a èeského jazyka

Soutìže

vlastní - školní bowlingová liga, 

rybáøské závady, Tøemošenský 

talent

Otevøené kluby

klub - poèítaèová kavárna, 

šipky, fotbálek, kuleèník, 

bambíno klub - pro maminky 

s dìtmi

Akce pro veøejnost

dny dìtí, maškarní karnevaly, 

víkendová cvièení, fièáky, 

diskotéky pro dìti, velikonoèní 

a vánoèní tradice, loutková 

pøedstavení, Chanosení, pálení 

èarodìjnic, Halloween, 

mikulášská nadílka, dny 

otevøených dveøí, zájezdy, 

do divadel na muzikály a 

na èeské památky

Tyršova 916, Tøemošná, Tel.: 377 953 651, http://www.ddmkamarad.cz

Dùm dìtí a mládeže Kamarád Tøemošná
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøímìstské a pobytové konané 

v zahranièí i tuzemsku v dobì 

hlavních i vedlejších prázdnin, 

vodácká putování

ateliér pro výtvarné obory, cvièební sál se zrcadlovou stìnou, 

umìlá horolezecká stìna, houpaèky, pískovištì pro 

pøedškoláky, plocha s konstrukcí pro basketbal, lanová 

pyramida, stùl pro stolní tenis, kroužek vaøení, sportovní 

kroužky (bruslení, lyžování, plavání, lukostøelba, støelba) 

místa poskytovaného vzdìlávání Rozvadov, Halže, Bor, 

Studánka, Stráž, Pøimda, ZŠ Záreèná Tachov

letní sportovní soustøedìní - 

aerobic a fitness, plavání

http://www.ddmtachov.cz
ddm.tc@worldonline.cz
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DDM Kamarád Tøemošná pùsobí na ètyøech pracovištích: 

v Tøemošné (Tyršova a Chanos), Trnové a Ledcích. Nabízí 

pravidelnou zájmovou èinnost pro dìti, mládež i dospìlé, velké 

množství akcí pro veøejnost (kulturní, sportovní, spoleèenské), 

soutìže, turnaje, výukové a vzdìlávací programy, odbornì 

zamìøené exkurze a výstavy pro širokou veøejnost, v otevøených 

klubech zázemí pro spontánní èinnost mládeže, prázdninové 

tábory, lyžaøské kurzy, víkendové akce a sympozia, celoroènì 

provozované sportovní aktivity, fitness a solárium.

Zájmové kroužky

jazykové - angliètina, nìmèina; 

výtvarné, keramické, hudební - 

kytarový kroužek; sportovní - 

stolní tenis, bowling, karate a 

judo, in-line brusle, aerobic, 

míèové hry; dramatické - 

loutkaøský soubor a ochotnické 

divadlo, taneèní; technické - 

letecký modeláø, šachy, 

poèítaèový a rybáøský kroužek, 

roztleskávaèky, douèování 

z matematiky a èeského jazyka

Soutìže

vlastní - školní bowlingová liga, 

rybáøské závady, Tøemošenský 

talent

Otevøené kluby

klub - poèítaèová kavárna, 

šipky, fotbálek, kuleèník, 

bambíno klub - pro maminky 

s dìtmi

Akce pro veøejnost

dny dìtí, maškarní karnevaly, 

víkendová cvièení, fièáky, 

diskotéky pro dìti, velikonoèní 

a vánoèní tradice, loutková 

pøedstavení, Chanosení, pálení 

èarodìjnic, Halloween, 

mikulášská nadílka, dny 

otevøených dveøí, zájezdy, 

do divadel na muzikály a 

na èeské památky

Tyršova 916, Tøemošná, Tel.: 377 953 651, http://www.ddmkamarad.cz

Dùm dìtí a mládeže Kamarád Tøemošná
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøímìstské a pobytové konané 

v zahranièí i tuzemsku v dobì 

hlavních i vedlejších prázdnin, 

vodácká putování

ateliér pro výtvarné obory, cvièební sál se zrcadlovou stìnou, 

umìlá horolezecká stìna, houpaèky, pískovištì pro 

pøedškoláky, plocha s konstrukcí pro basketbal, lanová 

pyramida, stùl pro stolní tenis, kroužek vaøení, sportovní 

kroužky (bruslení, lyžování, plavání, lukostøelba, støelba) 

místa poskytovaného vzdìlávání Rozvadov, Halže, Bor, 

Studánka, Stráž, Pøimda, ZŠ Záreèná Tachov

letní sportovní soustøedìní - 

aerobic a fitness, plavání

http://www.ddmtachov.cz
ddm.tc@worldonline.cz
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SVÈ 

souèástí Masarykovy základní školy. Ke své èinnosti využívá 

vnitøní i venkovní areál ZŠ. Do výètu prostor patøí: pracovny 

zájmových útvarù, poèítaèové uèebny, ateliér rukodìlné výroby, 

laboratoøe Fy, Bi a Ch, kabinet chovatelství, pìstírna pokojových 

kvìtin a školní pozemek, cvièná kuchynì, dílna pro technické 

èinnosti, klubovna programování LEGO NXT, aula, uèebny Vv 

a Hv, školní galerie, 3 tìlocvièny, posilovna, atletický stadion 

a tenisové kurty. SVÈ zahájilo svoji èinnost 1. 1.  2012. 

není samostatným právním subjektem, je organickou 

Zájmové kroužky

environmentální - 

pøírodovìdný, fyzikální, LEGO 

NXT, informatika, školní TV 

Report, jazykové, výtvarné, 

sportovní, pìvecké kroužky

V souèasné nabídce je 40 

zájmových útvarù. Specifikem 

støediska je organické 

propojení obsahu nabízené 

pravidelné i pøíležitostné 

èinnosti se ŠVP školy, zejména 

v oblastech pøírodovìdy, 

techniky a jazykového 

vzdìlávání.

Otevøené kluby

klub Bambino

Akce pro veøejnost

kreativní dílny tematicky 

zamìøené - adventní, vánoèní, 

velikonoèní; poøádané výstavy - 

pøírodovìdná, technická

Tøída 1. máje 210, Horní Bøíza, Tel.: 377 955 546, http://www.zshornibriza.cz

Støedisko volného èasu Horní Bøíza

36

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Název: letní tábor Zhoøec

Stravování: 5 x dennì strava

Vybavení: pevná budova, 

ètyølùžkové chatky s elektøinou, 

sprchy a sociální zaøízení

Program: celotáborová hra 

na urèité téma

Loutkové divadlo Tøemošná

Soubor hraje pøedstavení pro dìti rùzného vìku 

s marionetami, jednoruèními a dvouruèními maòásky nebo 

javajkami. V repertoáru pøevládají klasické pohádky. Od øíjna 

do dubna lze navštívit pravidelná sobotní pøedstavení, 

a to jednou za 14 dnù (www.divadlotremosna.cz).

http://www.ddmkamarad.cz
jelinkova@ddmkamarad.cz

Název: keramické soustøedìní 

v DDM

Program: výtvarné a keramické 

èinnosti, sportování, vycházky, 

táboráky, soutìže

Hotové výrobky si dìti odvezou 

po vypálení domù.
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SVÈ 

souèástí Masarykovy základní školy. Ke své èinnosti využívá 

vnitøní i venkovní areál ZŠ. Do výètu prostor patøí: pracovny 

zájmových útvarù, poèítaèové uèebny, ateliér rukodìlné výroby, 

laboratoøe Fy, Bi a Ch, kabinet chovatelství, pìstírna pokojových 

kvìtin a školní pozemek, cvièná kuchynì, dílna pro technické 

èinnosti, klubovna programování LEGO NXT, aula, uèebny Vv 

a Hv, školní galerie, 3 tìlocvièny, posilovna, atletický stadion 

a tenisové kurty. SVÈ zahájilo svoji èinnost 1. 1.  2012. 

není samostatným právním subjektem, je organickou 

Zájmové kroužky

environmentální - 

pøírodovìdný, fyzikální, LEGO 

NXT, informatika, školní TV 

Report, jazykové, výtvarné, 

sportovní, pìvecké kroužky

V souèasné nabídce je 40 

zájmových útvarù. Specifikem 

støediska je organické 

propojení obsahu nabízené 

pravidelné i pøíležitostné 

èinnosti se ŠVP školy, zejména 

v oblastech pøírodovìdy, 

techniky a jazykového 

vzdìlávání.

Otevøené kluby

klub Bambino

Akce pro veøejnost

kreativní dílny tematicky 

zamìøené - adventní, vánoèní, 

velikonoèní; poøádané výstavy - 

pøírodovìdná, technická

Tøída 1. máje 210, Horní Bøíza, Tel.: 377 955 546, http://www.zshornibriza.cz

Støedisko volného èasu Horní Bøíza

36

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Název: letní tábor Zhoøec

Stravování: 5 x dennì strava

Vybavení: pevná budova, 

ètyølùžkové chatky s elektøinou, 

sprchy a sociální zaøízení

Program: celotáborová hra 

na urèité téma

Loutkové divadlo Tøemošná

Soubor hraje pøedstavení pro dìti rùzného vìku 

s marionetami, jednoruèními a dvouruèními maòásky nebo 

javajkami. V repertoáru pøevládají klasické pohádky. Od øíjna 

do dubna lze navštívit pravidelná sobotní pøedstavení, 

a to jednou za 14 dnù (www.divadlotremosna.cz).

http://www.ddmkamarad.cz
jelinkova@ddmkamarad.cz

Název: keramické soustøedìní 

v DDM

Program: výtvarné a keramické 

èinnosti, sportování, vycházky, 

táboráky, soutìže

Hotové výrobky si dìti odvezou 

po vypálení domù.
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SVÈ Plzeò zajiš�uje svoji èinnost v místech poskytovaného 

vzdìlání Pallova 19, Petøínská 43, Ledecká 23 a sady 

Pìtatøicátníkù 3. Pracovištì Pallova disponuje velkým sálem 

s jevištìm, pracovištì Ledecká pøírodovìdnou pracovnou s terárii 

a velkou pøilehlou zahradou. Pracovištì sady Pìtatøicátníkù je 

zamìøeno zejména na rozvoj technických zájmù. Jde o nejvìtší 

zaøízení svého druhu, jehož zøizovatelem  je Plzeòský kraj.

Zájmové kroužky

SPIDER Dance Company, balet 

Storm Studio, sportovní tanec, 

sportovní a moderní 

gymnastika, zumba, wellness, 

judo, sebeobrana, keramika, 

výtvarné aktivity, rukodìlné 

èinnosti, šperkaøské dílny, 

pøírodovìda, chovatelé, 

modeláøi, kroužky IT, klub 

stavebnice Merkur, hudební 

kroužky, divadelní a dramatické 

kroužky

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních a 

nìkterých krajských kol 

urèených pro talentované žáky 

ze ZŠ a SŠ, celorepublikové 

kolo soutìže Zlatá struna

Otevøené kluby

klub SMT, kluby Èekanka a 

Béèko (pracovištì Ledecká)

Aktivity pro pøedškolní dìti

cvièení pøedškolákù, mateøinka, 

cvièení rodièù s dìtmi, poèítaèe 

pro nejmenší, keramika pro 

pøedškoláky

Akce pro veøejnost

turnaje ve stolním tenisu, 

vánoèní a velikonoèní dílny, 

veøejná vystoupení

Pallova 19, Plzeò, Tel.: 377 326 152, http://www.svcpl.cz

Støedisko volného èasu Plzeò

38

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøímìstské konané v dobì jarních 

a letních prázdnin

Program: výtvarné èinnosti, 

poznávací výlety a expedice, 

sportovní aktivity

expedice, návštìvy koncertù a pøedstavení, výstavy, vlastní 

vystoupení, školní diskotéky, organizace školní sportovní ligy, 

mezinárodní výmìny, redakce školního èasopisu Kurýr a 

zpravodajství televize Report  vytváøí úzké sepìtí SVÈ a ZŠ, 

slouží k vyhledávání talentù a práci s nimi

http://www.zshornibriza.cz
sekretariat@zshornibriza.cz
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SVÈ Plzeò zajiš�uje svoji èinnost v místech poskytovaného 

vzdìlání Pallova 19, Petøínská 43, Ledecká 23 a sady 

Pìtatøicátníkù 3. Pracovištì Pallova disponuje velkým sálem 

s jevištìm, pracovištì Ledecká pøírodovìdnou pracovnou s terárii 

a velkou pøilehlou zahradou. Pracovištì sady Pìtatøicátníkù je 

zamìøeno zejména na rozvoj technických zájmù. Jde o nejvìtší 

zaøízení svého druhu, jehož zøizovatelem  je Plzeòský kraj.

Zájmové kroužky

SPIDER Dance Company, balet 

Storm Studio, sportovní tanec, 

sportovní a moderní 

gymnastika, zumba, wellness, 

judo, sebeobrana, keramika, 

výtvarné aktivity, rukodìlné 

èinnosti, šperkaøské dílny, 

pøírodovìda, chovatelé, 

modeláøi, kroužky IT, klub 

stavebnice Merkur, hudební 

kroužky, divadelní a dramatické 

kroužky

Soutìže

pøedmìtové a umìlecké 

soutìže vyhlašované MŠMT 

ÈR – organizování okresních a 

nìkterých krajských kol 

urèených pro talentované žáky 

ze ZŠ a SŠ, celorepublikové 

kolo soutìže Zlatá struna

Otevøené kluby

klub SMT, kluby Èekanka a 

Béèko (pracovištì Ledecká)

Aktivity pro pøedškolní dìti

cvièení pøedškolákù, mateøinka, 

cvièení rodièù s dìtmi, poèítaèe 

pro nejmenší, keramika pro 

pøedškoláky

Akce pro veøejnost

turnaje ve stolním tenisu, 

vánoèní a velikonoèní dílny, 

veøejná vystoupení

Pallova 19, Plzeò, Tel.: 377 326 152, http://www.svcpl.cz

Støedisko volného èasu Plzeò
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøímìstské konané v dobì jarních 

a letních prázdnin

Program: výtvarné èinnosti, 

poznávací výlety a expedice, 

sportovní aktivity

expedice, návštìvy koncertù a pøedstavení, výstavy, vlastní 

vystoupení, školní diskotéky, organizace školní sportovní ligy, 

mezinárodní výmìny, redakce školního èasopisu Kurýr a 

zpravodajství televize Report  vytváøí úzké sepìtí SVÈ a ZŠ, 

slouží k vyhledávání talentù a práci s nimi

http://www.zshornibriza.cz
sekretariat@zshornibriza.cz
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SVÈ sídlí od konce roku 2012 v novì postavené budovì, která 

byla projektována jako komunitní centrum pro volný èas. 

Klubovny se nacházejí ve 2. podlaží, kde je k dispozici keramická 

dílna, klubovna s kuchyòkou, modeláøská dílna, volnoèasová 

klubovna s bolderovou stìnou, malý a velký sál. Zøizovatelem 

tohoto zaøízení je Mìsto Sušice.

Zájmové kroužky

astronomický, basketbal, dívèí 

klub, draèí doupì, dramatický, 

flétna, florbal, hip-hop, 

historický, horolezecký, junior 

ranger, karetní hry, keramika + 

toèení na kruhu, kytara, magic 

the ngathering, modeláøi, 

palièkování, rybáøi, spinning, 

šachy, šikulové, taneèní, tenis, 

tvorba deskových her, tvoøivé 

dílny, vaøení, výtvarný, YO-YO, 

zumba

Soutìže

recitaèní, Zlatá udice

Otevøené kluby

volnoèasový klub, keramika 

pro rodièe s dìtmi, pro dospìlé: 

keramika, toèení kruhu, 

palièkování 

Akce pro veøejnost

tvoøivé soboty, velikonoèní a 

vánoèní jarmark, turnaje v 

šachu, florbalové turnaje, Noc 

s Andersenem, pøehlídka 

dramatických kroužkù, rybáøské 

soutìže, výtvarné dílny, 

podzimní polétání

Lerchova 1112, Sušice, Tel.: 376 528 706, http://www.ddmsusice.cz

Støedisko volného èasu Sušice

40

Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

o hlavních i vedlejších prázdninách 

pobytové i pøímìstské, vodácké, 

cykloputovní, na koních

Lokalita: Lomy u Kokašic 

na Tachovsku, „Støela“ v údolí 

øeky Støely na severu Plzeòska 

(za Mladoticemi)

èlenové kroužkù dosahují vynikajících výsledkù na 

mistrovstvích republiky v taneèních oblastech, modeláøských 

èinnostech, rybolovné technice, sportovní gymnastice – team 

gym, na Dìtské portì; organizátor Festivalu pohybových 

skladeb a cizojazyèné soutìže Ars poeticae; pùjèovna 

vodáckého vybavení

Program: tábor provází vždy 

celotáborová hra, soutìže, 

hry v pøírodì, sportovní èinnosti, 

ochrana pøírody, ekologie, výtvarná 

a jiná kreativní èinnost

Ubytování: v chatkách 

pro 4 osoby

Stravování: celodenní

Vybavení: spoleèenská místnost, 

høištì na volejbal, ohništì

http://www.svcpl.cz
veverka@svcpl.cz
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SVÈ sídlí od konce roku 2012 v novì postavené budovì, která 

byla projektována jako komunitní centrum pro volný èas. 

Klubovny se nacházejí ve 2. podlaží, kde je k dispozici keramická 

dílna, klubovna s kuchyòkou, modeláøská dílna, volnoèasová 

klubovna s bolderovou stìnou, malý a velký sál. Zøizovatelem 

tohoto zaøízení je Mìsto Sušice.

Zájmové kroužky

astronomický, basketbal, dívèí 

klub, draèí doupì, dramatický, 

flétna, florbal, hip-hop, 

historický, horolezecký, junior 

ranger, karetní hry, keramika + 

toèení na kruhu, kytara, magic 

the ngathering, modeláøi, 

palièkování, rybáøi, spinning, 

šachy, šikulové, taneèní, tenis, 

tvorba deskových her, tvoøivé 

dílny, vaøení, výtvarný, YO-YO, 

zumba

Soutìže

recitaèní, Zlatá udice

Otevøené kluby

volnoèasový klub, keramika 

pro rodièe s dìtmi, pro dospìlé: 

keramika, toèení kruhu, 

palièkování 

Akce pro veøejnost

tvoøivé soboty, velikonoèní a 

vánoèní jarmark, turnaje v 

šachu, florbalové turnaje, Noc 

s Andersenem, pøehlídka 

dramatických kroužkù, rybáøské 

soutìže, výtvarné dílny, 

podzimní polétání

Lerchova 1112, Sušice, Tel.: 376 528 706, http://www.ddmsusice.cz

Støedisko volného èasu Sušice
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Tábory

o hlavních i vedlejších prázdninách 

pobytové i pøímìstské, vodácké, 

cykloputovní, na koních

Lokalita: Lomy u Kokašic 

na Tachovsku, „Støela“ v údolí 

øeky Støely na severu Plzeòska 

(za Mladoticemi)

èlenové kroužkù dosahují vynikajících výsledkù na 

mistrovstvích republiky v taneèních oblastech, modeláøských 

èinnostech, rybolovné technice, sportovní gymnastice – team 

gym, na Dìtské portì; organizátor Festivalu pohybových 

skladeb a cizojazyèné soutìže Ars poeticae; pùjèovna 

vodáckého vybavení

Program: tábor provází vždy 

celotáborová hra, soutìže, 

hry v pøírodì, sportovní èinnosti, 

ochrana pøírody, ekologie, výtvarná 

a jiná kreativní èinnost

Ubytování: v chatkách 

pro 4 osoby

Stravování: celodenní

Vybavení: spoleèenská místnost, 

høištì na volejbal, ohništì

http://www.svcpl.cz
veverka@svcpl.cz
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Støedisko Velhartice je souèástí Základní školy a mateøské školy 

Velhartice. Pro svoji èinnost využívá celou budovu a sportovištì 

v areálu školy. Zøizovatelem je Obec Velhartice. Støedisko se 

pøevážnì vìnuje pravidelné zájmové èinnosti, do ní je zapojeno 

okolo 120 žákù. Ostatní mimoškolní aktivity poøádá ve spolupráci 

se školou a mateøskou školou. Partnerskou školou je Volksschule 

Winzer.

Zájmové kroužky

sportovní - tenis, míèové hry

hudební - klavír, kytara, flétna, 

pìvecký sbor

výtvarné - keramický, výtvarný, 

šikovné ruce

pøírodovìdné - lesnický

Otevøené kluby

klub Doupì pro žáky pøevážnì 

2. stupnì

Akce pro veøejnost

poøádáme dle konkrétní 

nabídky a zájmu obyvatel - 

vánoèní koncerty, sportovní 

turnaje, výstavy, vystoupení 

pro veøejnost, adventní dílny

Velhartice 162, Kolinec, Tel.: 608 608 631, http://www.zsvelhartice.cz/svc

Støedisko Velhartice
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pøímìstské tábory (bez noclehu)

Program: poznávací výlety a 

dobrodružné výpravy, výtvarné 

dílny

volnoèasový klub s bolderovou stìnou, multifunkèní sál, 

vybavená keramická dílna, keramika pro malé a velké, tvoøivé 

soboty, klub palièkování pro všechny vìkové kategorie, 

venkovní jevištì s hledištìm

http://www.ddmsusice.cz
ddmsusice@fixnet.cz
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Salesiánské støedisko mládeže – DDM Plzeò najdete ve velkém 

modrožlutém domì v Plzni – Lobzích v blízkosti MHD (bus 30 

zastávka U Astry a koneèná trolejbusu 15 zastávka Lobzy, 

Pod vrchem). Posláním støediska je pøispívat k celostnímu rozvoji 

dìtí, mládeže a rodin, zvláštì tìch, kteøí jsou pøedevším 

z výchovných, sociálních a finanèních dùvodù znevýhodnìni. 

Zøizovatelem je Salesiánská provincie Praha. Ke støedisku patøí 

také sportovní høištì s umìlým povrchem.

Zájmové kroužky

sportovní, taneèní, výtvarné, 

tvoøivé, hudební, dramatické, 

jazykové kroužky, filatelie, 

vaøení, základy køes�anství

Otevøený a nízkoprahový 

klub

klub Balón pro dìti od 8 do 15 

let, klub Vzducholoï  pro mladé 

od 15 do 26 let

Centrum pomoci

Centrum pomoci dìtem, 

mládeži a rodinì Støecha pro 

rodiny s dìtmi ve vìku 8 až 26 

let s výchovnými problémy a 

pro pìstounské rodiny 

(uzavírání dohod o výkonu 

pìstounské péèe)

Podpora k získání 

zamìstnání

Vstup do svìta práce – 

bezplatné douèování, pomoc 

pøi výbìru školy, hledání práce, 

právní poradenství

Centrum pro pøedškolní dìti

klub Brouèek pro maminky 

s dìtmi (od jejich narození 

do nástupu maminky 

do zamìstnání)

Akce pro veøejnost

spoleèenský ples, sportovní 

turnaje, možnost pronájmu 

kluboven, sportovního sálu

Revoluèní 98, Plzeò, Tel.: 377 266 953, http://www.sdbplzen.cz

Salesiánské støedisko mládeže - DDM Plzeò
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

letní pobyty v pøírodì, sportování, 

výtvarné èinnosti, táborové 

tematické hry, zábava a relaxace

keramické dílna, tìlocvièna, posilovna, hudební dílna, klub 

Doupì 

http://www.zsvelhartice.cz/svc
skolavelhartice@seznam.cz
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DDM Talent vznikl jako obecnì prospìšná spoleènost v lednu 

2013. Zámìrem je otevøít první soukromé profesionální 

pracovištì v ÈR a nabízet èinnost alternativním zpùsobem. DDM 

Talent je pøipraven nabídnout všem zájemcùm širokou škálu 

zájmové èinnosti, kurzù, soustøedìní, workshopù, a to ve tøech 

hlavních sekcích: , , . 

Podle zamìøení budou úèastníci pøipravováni na profesionální 

umìleckou èi sportovní dráhu a prestižní soutìže v ÈR. 

Se svým týmem se na Vás tìší øeditelka a zakladatelka DDM 

Talent Bc. Ilona Køížková.

hudba a média umìní a tanec sport a pohyb

Èinnost DDM Talent zašti�ují a 

podporují mediální tváøe: Jan 

Èenský, Martin Straka, Miloš 

Novotný, Bára Zemanová, 

René Pøibil, Zorka Hejdová, 

Lucie Køížková, Genny Ciatti, 

Zbynïa Janíèek a skupina 

Extra band, které budete 

v DDM Talent potkávat.

DDM Talent také spolupracuje 

se soukromou školou bojových 

umìní NARAMA pod vedením 

Pavla Bìlohlavého, a to 

poøádáním pravidelných kurzù 

karate a dalších spoleèenských 

akcí.

DDM Talent naváže na 

poøádání úspìšných roèníkù 

soutìže Dívka roku 

s charitativním posláním. 

Celorepubliková soutìž má 

v Plzni dlouholetou tradici, 

kterou podporují známé 

osobnosti z kulturního a 

spoleèenského života.

Krašovská 30, Plzeò, Tel.: 603 783 496, http://www.ddmtalent.cz 

Dùm dìtí a mládeže Talent o. p. s.
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Tábory

pobytové letní a zimní tábory

 - lyžaøské, horolezecké, 

cyklotábor, tábory s køes�anským 

zamìøením, pracovní brigády, 

víkendové akce 

Lokalita: Èeská republika

lezecká stìna, posilovna, sportovní sál, høištì s umìlým 

povrchem, zkušebna pro kapely, nealkobar, keramická dílna, 

klubovna pro maminky s malými dìtmi, modeláøská dílna, 

výtvarný atelier, meditaèní místnost, „kecárna“ – místnost 

pro osobní rozhovory pracovníkù a klientù, internet, 

douèování, pomoc pøi hledání práce, právní poradenství, 

výchovné poradenství, terapie

pøímìstské tábory

- probíhají v budovì 

Salesiánského støediska a blízkém 

okolí

http://www.sdbplzen.cz
sdbplzen@sdbplzen.cz
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Dùm dìtí a mládeže Talent o. p. s.
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Støediska volného èasu v Plzeòském kraji

Hlavní tváøí DDM Talent je známý 

èeský herec a moderátor Jan 

Èenský, který je zároveò lektorem 

vzdìlávacích kurzù. S jeho tváøí jste 

se mohli setkat na soutìži Dívka 

roku v Plzni, které je DDM Talent 

hlavním poøadatelem.

Mediálními partnery jsou rádio Kiss Proton, Plzeòský deník, 

Plzeòský kalendáø. Dalšími partnery jsou Magistrát Mìsta 

Plznì a mìstské obvody ÚMO 1 a ÚMO 3.

Odlouèená pracovištì - PAP-RNA a ZŠ Kozolupy.

Facebook: DDM Talent

DDM Talent vytváøí domovskou 

scénu pro úspìšné Talentové 

centrum tance STORM BALLET, 

nìkolika násobného Mistra ÈR a 

absolutního vítìze Taneèní skupiny 

roku 2013, jehož zakladatelem je 

dlouholetý sólista DJKT v Plzni a 

choreograf Petr Èejka.

http://www.ddmtalent.cz
office@ddmtalent.cz
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Dùm dìtí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice
tel.: 371 522 159
ddm-blovice@seznam.cz
www.ddm-blovice.cz

Dùm dìtí a mládeže Domažlice
Hradská 94, 344 01 Domažlice
tel.: 379 722 811
ddm.domazlice@seznam.cz
www.ddmdomazlice.cz

Dùm dìtí a mládeže Horažïovice
Zámek 11, 341 01 Horažïovice
tel.: 606 880 502
pollak.ddm@gmail.com
www.ddm-hd.cz

Dùm dìtí a mládeže Kaznìjov
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznìjov
tel.: 373 332 229
kaznejov@radovanek.cz
www.radovanek.cz

Dùm dìtí a mládeže Klatovy
ul. 5. kvìtna 109, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 345
ddm@klatovy.cz
www.ddm.klatovy.cz

Dùm dìtí a mládeže Kralovice
Markova 22, 331 41 Kralovice
tel.: 605 247 134
info@ddmkralovice.cz
www.ddmkralovice.cz

Dùm dìtí a mládeže Nýrsko
Prap. Veitla 23, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 288
karlovska@ddmnyrsko.cz
www.sumava.net/nyrsko/ddm

Dùm dìtí a mládeže Nýøany
Dr. Klementa 451, 330 23 Nýøany
tel.: 608 433 371
ddm.nyrany@seznam.cz
www.ddm.zsnyrany.cz

Dùm dìtí a mládeže Planá
nám. Svobody 51, 348 15 Planá
tel.: 774 410 813
ddmplana@seznam.cz
www.zs-plana.cz

Dùm dìtí a mládeže Plasy
Stará cesta 363, 331 01 Plasy
tel.: 605 247 135
ddmplasy@seznam.cz
www.zsplasy.cz/dum-deti-a-mladeze

Dùm dìtí a mládeže Pøeštice
Rebcova 499, 334 01 Pøeštice
tel.: 377 982 059
ddm.prestice@volny.cz
www.ddmprestice.cz

Dùm dìtí a mládeže Rokycany
Èechova 1155, 337 01 Rokycany
tel.: 371 722 618
ddmrokycany@seznam.cz
www.ddmrokycany.cz

Dùm dìtí a mládeže Stod
Nádražní 722, 333 01 Stod
tel.: 377 901 263
mddmstod@volny.cz
www.ddmstod.cz

Dùm dìtí a mládeže Støíbro
Masarykovo nám. 17, 349 01 Støíbro
tel.: 374 622 277
dumdeti.stribro@seznam.cz
www.ddm-stribro.cz

Dùm dìtí a mládeže Tachov
Školní 1638, 347 01 Tachov
tel.: 374 723 893
ddm.tc@worldonline.cz
www.ddmtachov.cz

Dùm dìtí a mládeže Tøemošná
Tyršova 916, 330 11 Tøemošná
tel.: 377 953 651
jelinkova@ddmkamarad.cz
www.ddmkamarad.cz

Støedisko volného èasu Horní Bøíza
Tø. 1. máje 210, 330 12 Horní Bøíza
tel.: 377 955 546
sekretariat@zshornibriza.cz
www.zshornibriza.cz

Støedisko volného èasu Plzeò
Pallova 19, 301 00 Plzeò
tel.: 377 326 152
veverka@svcpl.cz
www.svcpl.cz/

Støedisko volného èasu Sušice
Lerchova 1112, 342 01 Sušice
tel.: 775 096 806
ddmsusice@fixnet.cz
www.ddmsusice.cz

Støedisko Velhartice
Velhartice 162, 341 42 Kolinec
tel.: 608 608 631
skolavelhartice@seznam.cz
www.zsvelhartice.cz/svc

Salesiánské støedisko mládeže
Revoluèní 98, 312 07 Plzeò
tel.: 377 266 953
sdbplzen@sdbplzen.cz
http://www.sdbplzen.cz

Dùm Dìtí a Mládeže Talent o. p. s.
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Dùm dìtí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice
tel.: 371 522 159
ddm-blovice@seznam.cz
www.ddm-blovice.cz

Dùm dìtí a mládeže Domažlice
Hradská 94, 344 01 Domažlice
tel.: 379 722 811
ddm.domazlice@seznam.cz
www.ddmdomazlice.cz

Dùm dìtí a mládeže Horažïovice
Zámek 11, 341 01 Horažïovice
tel.: 606 880 502
pollak.ddm@gmail.com
www.ddm-hd.cz

Dùm dìtí a mládeže Kaznìjov
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznìjov
tel.: 373 332 229
kaznejov@radovanek.cz
www.radovanek.cz

Dùm dìtí a mládeže Klatovy
ul. 5. kvìtna 109, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 345
ddm@klatovy.cz
www.ddm.klatovy.cz

Dùm dìtí a mládeže Kralovice
Markova 22, 331 41 Kralovice
tel.: 605 247 134
info@ddmkralovice.cz
www.ddmkralovice.cz

Dùm dìtí a mládeže Nýrsko
Prap. Veitla 23, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 288
karlovska@ddmnyrsko.cz
www.sumava.net/nyrsko/ddm

Dùm dìtí a mládeže Nýøany
Dr. Klementa 451, 330 23 Nýøany
tel.: 608 433 371
ddm.nyrany@seznam.cz
www.ddm.zsnyrany.cz

Dùm dìtí a mládeže Planá
nám. Svobody 51, 348 15 Planá
tel.: 774 410 813
ddmplana@seznam.cz
www.zs-plana.cz

Dùm dìtí a mládeže Plasy
Stará cesta 363, 331 01 Plasy
tel.: 605 247 135
ddmplasy@seznam.cz
www.zsplasy.cz/dum-deti-a-mladeze

Dùm dìtí a mládeže Pøeštice
Rebcova 499, 334 01 Pøeštice
tel.: 377 982 059
ddm.prestice@volny.cz
www.ddmprestice.cz

Dùm dìtí a mládeže Rokycany
Èechova 1155, 337 01 Rokycany
tel.: 371 722 618
ddmrokycany@seznam.cz
www.ddmrokycany.cz

Dùm dìtí a mládeže Stod
Nádražní 722, 333 01 Stod
tel.: 377 901 263
mddmstod@volny.cz
www.ddmstod.cz

Dùm dìtí a mládeže Støíbro
Masarykovo nám. 17, 349 01 Støíbro
tel.: 374 622 277
dumdeti.stribro@seznam.cz
www.ddm-stribro.cz

Dùm dìtí a mládeže Tachov
Školní 1638, 347 01 Tachov
tel.: 374 723 893
ddm.tc@worldonline.cz
www.ddmtachov.cz

Dùm dìtí a mládeže Tøemošná
Tyršova 916, 330 11 Tøemošná
tel.: 377 953 651
jelinkova@ddmkamarad.cz
www.ddmkamarad.cz

Støedisko volného èasu Horní Bøíza
Tø. 1. máje 210, 330 12 Horní Bøíza
tel.: 377 955 546
sekretariat@zshornibriza.cz
www.zshornibriza.cz

Støedisko volného èasu Plzeò
Pallova 19, 301 00 Plzeò
tel.: 377 326 152
veverka@svcpl.cz
www.svcpl.cz/

Støedisko volného èasu Sušice
Lerchova 1112, 342 01 Sušice
tel.: 775 096 806
ddmsusice@fixnet.cz
www.ddmsusice.cz

Støedisko Velhartice
Velhartice 162, 341 42 Kolinec
tel.: 608 608 631
skolavelhartice@seznam.cz
www.zsvelhartice.cz/svc

Salesiánské støedisko mládeže
Revoluèní 98, 312 07 Plzeò
tel.: 377 266 953
sdbplzen@sdbplzen.cz
http://www.sdbplzen.cz

Dùm Dìtí a Mládeže Talent o. p. s.
Krašovská 30, 323 00 Plzeò
tel.: 603 783 496
office@ddmtalent.cz
www.ddmtalent.cz
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