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Vtipy, vtípky … 
 
 

Pepíček se ptá maminky: "Maminko, můžu se dívat na televizi?" 
Maminka: "Ano, Pepičku, ale nezapínej ji." 

 
 

Pan učitel k malému Pepíčkovi: 
"Pepíčku, musíš psát čitelně!" 

"Ale pane učiteli, vy to pak po mně přečtete a pak tam najdete i 
chyby!" 

 
 

Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych 
dělal, kdybych byl majitel velké firmy. 

Všichni se pustí do práce, jenom Pepíček nic. 
Učitel: "Proč nic nepíšeš?" 

Pepíček: "Čekám na sekretářku!" 
 
 

"Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?" 
"Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady 

ani neukazuje." 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 



 
 
 
 

Jahodové knedlíky 
z tvarohového těsta 

 
 
 
Ingredience: 
60 g moučkového cukru 
500 g jahod 
40 g másla 
0,1 l mléka 
250 g hrubé mouky 
Špetka soli 
250 měkkého tvarohu 
100 g tvrdého tvarohu 
2 vejce 
 
 
Jdeme na to: 
Měkký tvaroh prolisujeme, osolíme špetkou soli a našleháme 
s rozpuštěným máslem a vejci, vyklopíme na vál do prosáté 
mouky a přilijeme tolik mléka, aby se těsto spojilo a nelepilo 
se. Omyté jahody bez stopek zabalujeme do kousků 
odkrojených z těsta. Knedlíky vaříme v osolené vodě cca 6 
minut. Pak vodu vylijeme a knedlíky necháme okapat. Podáváme 
posypané cukrem, nastrouhaným tvarohem a polité máslem. 



? 

 
 

Najdi slova 
 
 
Najdi slova. Jdou zleva, zprava, nahoru, dolů a mohou se ohýbat 
shora doprava. Každé písmeno je použitou jen jednou. V tajence 
nezbyde žádné písmeno. 
 
 
  T O K T Í Ž U R K M   
  U G U M A O R E P A   
  Ž K A P A L E T A G   
  O O B A L A H U T N   
  L Š S Š S E Š I T E   
  D T U U M K O L B T   
  I Ě B T O Y D Í Ř K   
  P T Ó P D A P A M X   
  E E L R E L Í N A I   
  L C G A V Í T K O F   

 
 
GUMA, MAGNET, GLÓBUS,  
PERO, KRUŽÍTKO, OBAL,  
LEPIDLO, ŠTĚTEC, FIX,  
MODELÍNA, TUŽKA, PALETA,  
KŘÍDY, SEŠIT, BLOK, TUHA,  
PRAVÍTKO, TUŠ, MAPA 
 



 

 

Dům dětí a mládeže Blovice,  
Tyršova 807, 336 01  Blovice, tel. 371 522 159 

 

Podzimní prázdniny – Šumava 
 
 

Kdy:  27.10. 2019 – 30.10. 2019 (neděle - středa) 
 

Kam:  Nové Hutě – Horská chata Kodrea  
 

Cena: 1200,- Kč (v ceně je zahrnuto: ubytování, celodenní 
stravování + pitný režim, doprava autobusem). Výlety budou 
hrazeny z projektu Šablony II. 

 

Ubytování: ve 3 – 4 lůžkových pokojích  
s vlastním sociálním zařízením 

 

Odjezd:  neděle 27.10. v 10:00 hodin od DDM  
Příjezd:  středa 30.10. v 15:00 - 15:30 hodin před DDM 
 

Program: Vlčí výběh Srní, Aquapark Frymburk, Rozhledna 
Zadov, procházka na Březník nebo kolem řeky Vydry a 
hry, soutěže, apod. 

 

S sebou:  sportovní nepromokavý oděv (bundu) + obuv, domácí  
oděv + přezůvky, pyžamo, hygienické potřeby, věci 
osobní potřeby (léky, hry, aj.), ofocenou kartičku 
pojištěnce, plavky, ručník, neplavci rukávky, kapesné 
dle uvážení rodičů. Na cestu dětem přibalte svačinu 
a pití (plastová lahev) do batůžku, začínáme večeří. 

 
Informace: v DDM Blovice, Šárka Fialová 
   Tel.: 604 293 473  
 
Zájemci se musí přihlásit nejpozději do 10.10. 2019 a zároveň 
je třeba pobyt zaplatit (později pouze po domluvě). 



 

Jezdecký tábor DDM Blovice 
 

Jezdecký tábor DDM se již tradičně konal na začátku července a byl druhou 
táborovou akcí domečku. První akcí letní činnosti byl pobytový zájezd do 
Chorvatska pro děti s rodiči a dospělé zájemce z Blovic a ihned po jejich návratu 
jsme nastoupili na jezdecký tábor, který jsme pořádali s JK Úslavan pro děti nejen 
z Blovic, ale i dalekého okolí. Celkem 35 zájemců o ježdění na koních a o 
sportovní táborovou činnost strávilo v našem městě 13 dní. Dopoledne bylo vždy 
vyhrazeno jezdecké škole, plavení koní  a péči o koně, odpoledne jsme hráli různé 
míčové a pohybové hry na Sokolovně, využili jsme biotop, přilehlý les 
Kamensko, in-line dráhu pro jízdu na bruslích či koloběžkách, opékali jsme buřty 
a výtvarně a kreativně jsme se také činili. Tábor jsme zakončili pro rodiče a přátelé 
koní  tím, že jsme předvedli ukázku toho,  co jsme se naučili na jízdárně a hudební 
čtverylkou na koních. Ti co měli odvahu poslední dva dny odjeli na koních do 
přírody a přespali ve stanech vedle koňské ohrady. Táborové loučení opět všichni 
obrečeli a už teď se těšíme na další letní pokračování. 
 

Vedoucí tábora 
Ing. Božena Šroubková 

 



Dům dětí a mládeže Blovice 
Tyršova 807, 336 01  Blovice,  

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz 
 
 

Nabídka akcí pro děti 
 

Ředitelské volno ZŠ Blovice  
a Podzimní prázdniny 

 
 

23. října 2019 – středa - Ředitelské volno ZŠ Blovice 
Bazén Rokycany 
Zajišťuje: Jana Herboltová, Božena Šroubková, Alena Průchová 
Taneční soustředění Little magic dance 
Zajišťuje: Yvona Plojharová, Alena Pohanková 
 
 
 
 

24. října 2019 – čtvrtek - Ředitelské volno ZŠ Blovice 
Techmánie Plzeň 
Zajišťuje: Helena Jindrová 
 
 
 
 

25. října 2019 – pátek - Ředitelské volno ZŠ Blovice 
Jump aréna Plzeň 
Zajišťuje: Šárka Fialová, Eva Honzová 
Podzimní den v DDM  
Zajišťuje: Helena Jindrová 
Taneční soustředění Scandall Barbie 
Zajišťuje: Yvona Plojharová, Alena Pohanková 
 

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


 

27. – 30. října 2019 – neděle - středa - Podzimní prázdniny 
Pobytový zájezd – Nové Hutě na Šumavě 
Zajišťuje: Šárka Fialová, Eva Honzová 

 
 

28. října 2019 – pondělí - Státní svátek 
Termální lázně Bad Füssing 
Zajišťuje: Šárka Fialová 
 
 
 

29. října 2019 – úterý - Podzimní prázdniny 
Podzimní vyrábění v DDM Blovice 
Zajišťuje: Jana Herboltová, Alena Průchová 
Taneční soustředění Little magic dance 
Zajišťuje: Yvona Plojharová, Alena Pohanková 
 
 
 

29. – 30. října 2019 – úterý - středa - Podzimní prázdniny 
Příměstský krajkářský tábor 
Zajišťuje: Helena Jindrová 
 
 
 

30. října 2019 – středa - Podzimní prázdniny 
Království železnic v Praze 
Zajišťuje: Jana Herboltová, Božena Šroubková, Petra Rojová 
Taneční soustředění Scandall Barbie 
Zajišťuje: Yvona Plojharová, Alena Pohanková 
 
 
 
 
 

Více informací najdete na www stránkách DDM Blovice nebo osobní návštěvou 
 

 



 

Dům dětí a mládeže Blovice 
Tyršova 807, 336 01  Blovice 

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz 
 

nabízí výlet pro děti 
 

BAZÉN 
ROKYCANY 

 
Termín: 23. října 2019 (ředitelské volno ZŠ Blovice) 
 
Cena: 170,- Kč (v ceně je zahrnuta doprava a vstupné) 
 
Program: návštěva bazénu a prohlídka města Rokycany 
 
Doprava: vlakem 
 
Odjezd: příchod dětí do DDM Blovice v 7:30 – 7:45 hodin 
Příjezd: v 15:49 hodin na nádraží Blovice (vyzvednutí dětí na nádraží) 
 
S sebou: kapesné dle uvážení rodičů, plavky (ne šortky!), neplavci 

rukávky, ručník, mýdlo, hřeben, vhodné oblečení + čepici a 
obuv), svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny 

 
Přihlášky: nejpozději do 16.10. 2019 v DDM Blovice a zároveň  

je nutné výlet zaplatit. Kapacita zájezdu omezena. 
Případnou absenci (nemoc, apod.) je nutné co nejdříve 
nahlásit! 

 
Informace: DDM Blovice (tel.: 371 522 159) 
   Jana Herboltová (tel.: 603 149 342) 
   Ing. Božena Šroubková (tel.: 604 293 419) 
 

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


 

Dům dětí a mládeže Blovice 
Tyršova 807, 336 01  Blovice 
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Nabízí pro děti na podzimní prázdniny 
 

PROCHÁZKA 
PŘÍRODOU  

A PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ 
 
 
Termín: 29. října 2019 (podzimní prázdniny) 
 
Cena: 100,- Kč (v ceně je zahrnutý výtvarný materiál a oběd) 
 
Program: procházka podzimní přírodou a sběrem přírodnin na další 

kreativní tvoření, oběd, deskové hry) 
 
Příchod: do DDM Blovice v 7:30 – 8:00 hodin 
 
Odchod: v 15:30 hodin. Děti, které odchází domů samy musí mít  

písemné potvrzení 
 
S sebou: 2 větší sklenice (zavařovací) bez polepky a lepidla, 

přezůvky, pití, svačinu, vhodné oblečení a pláštěnku 
 
Přihlášky: nejpozději do 21.10. 2019 v DDM Blovice a zároveň 

je nutné akci zaplatit. 
 
Informace: DDM Blovice (tel.: 371 522 159) 
   Jana Herboltová (tel.: 603 149 342) 

 

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


 

Dům dětí a mládeže Blovice 
Tyršova 807, 336 01  Blovice 
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nabízí výlet pro děti 
 

 

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC 
PRAHA 

 
 
Termín: 30. října 2019 (ředitelské volno ZŠ Blovice) 
 
Cena: zdarma (hrazeno z projektu Šablony II.) 
 
Program: muzeum zmenšených modelů měst a modelové železnice 
 
Doprava: autobusem 
 
Odjezd: příchod dětí do DDM Blovice v 7:30 – 8:00 hodin 
 
Příjezd: v 15:30 – 16:00 hodin před DDM Blovice 
 
S sebou: kapesné dle uvážení rodičů, svačinu, pití, vhodný oděv a 

obuv, kartičku zdravotní pojišťovny 
 
Přihlášky: nejpozději do 21.10. 2019 v DDM Blovice. Kapacita 

zájezdu je omezena. Případnou absenci (nemoc, apod.) je 
nutné co nejdříve nahlásit! 

 
Informace: DDM Blovice (tel.: 371 522 159) 
   Jana Herboltová (tel.: 603 149 342) 
   Ing. Božena Šroubková (tel.: 604 293 419) 

 

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


Dům dětí a mládeže Blovice 
Tyršova 807, 336 01  Blovice 

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz 
 

nabízí výlet pro děti 

 

TECHMÁNIE PLZEŇ 
 

Termín: 24. října 2019 (ředitelské volno ZŠ Blovice) 
 
Cena: zdarma (hrazeno z projektu Šablony II.) 
 
Program:návštěva Techmánie Plzeň, prohlídka expozice,  

shlédnutí filmu Titáni doby ledové 
 
Doprava: vlakem 
 
Odjezd: příchod dětí do DDM Blovice v 7:00 – 7:30 hodin 
 
Příjezd: v 15:38 hodin na nádraží Blovice,  

prosím děti vyzvednout 
 
S sebou: kapesné dle uvážení rodičů, svačinu, pití, vhodný oděv 

a obuv, kartičku zdravotní pojišťovny 
 
Přihlášky: nejpozději do 10.10. 2019 v DDM Blovice. 

Kapacita zájezdu je omezena. Případnou absenci 
(nemoc, apod.) je nutné co nejdříve nahlásit! 

 
Informace: DDM Blovice (tel.: 371 522 159) 
   Bc. Helena Jindrová (tel.: 605 867 348) 

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


 

Dům dětí a mládeže Blovice 
Tyršova 807, 336 01  Blovice 
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nabízí akci pro děti 

 

Podzimní den 
v DDM Blovice 

 
 
 

Termín: 25. října 2019 (ředitelské volno ZŠ Blovice) 
 
Cena: 100,- Kč (v ceně je zahrnutý výtvarný materiál a oběd) 
 
Program: vyrábění podzimních dekorací z přírodnin,  

deskové hry a jiné činnosti v DDM,  
pobyt venku dle počasí 

 
Příchod: do DDM Blovice v 7:30 – 8:00 hodin 
 
Odchod: v 15:30 – 16:00 hodin.  
 
S sebou: přezůvky, pití, svačinu, vhodné oblečení a obuv 
 
Přihlášky: nejpozději do 10.10. 2019 v DDM Blovice a 

zároveň je nutné akci zaplatit. 
 
Informace: DDM Blovice (tel.: 371 522 159) 
   Bc. Helena Jindrová (tel.: 605 867 348) 

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


 

Dům dětí a mládeže Blovice 
Tyršova 807, 336 01  Blovice 

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz 
 
 

nabízí výlet pro děti 
 

JUMP PARK PLZEŇ 
 

Trampolínový park vhodný pro všechny věkové kategorie. Trampolíny od stěny 
ke stěně jsou spojené a tvoří jedno velké hřiště.  

 
 

 

Kdy:  25. října 2019 (pátek, ředitelské volno ZŠ Blovice) 
 
Cena: 300,- Kč  

(v ceně je zahrnuta doprava a vstupné, rezervace celé haly 2 hodiny)  
 
Doprava: vlakem 
 
Odjezd: v 8:48 hodin (sraz v 8:30 hod.) na nádraží ČD Blovice 
Návrat: příjezd ve 13:45 hod. na nádraží, děti si prosím vyzvedněte 
 
S sebou: sportovní oděv bez zipů, protiskluzové ponožky (možnost 

nákupu na místě, cena 89,- Kč/pár), svačinu a pití do 
batůžku, přiměřené kapesné na případné občerstvení 

 
Informace: DDM Blovice, Šárka Fialová (tel.: 604 293 473) 
 
Přihlášky:  vážní zájemci se neprodleně nahlásí a nejpozději do  

10.10. 2019 akci zaplatí. Pozdější platby pouze po 
domluvě. Kapacita je omezena, maximálně 50 osob. 

 
V případě neúčasti (předem neomluvené) na zájezdu či akci DDM Blovice se nevrací částka za 
dopravu a poměrná část za předem zaplacené vstupné. V případě nedodržení termínu platby 
bude vaše místo postoupeno náhradníkům. 

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


 

Anděl Páně 
Už ani nevíme, kdo vlastně přišel s nápadem námětu pro tábor ve Svržně v roce 2019. Připravit 
celotáborovou hru s námětem pohádek Anděl Páně I a II, to byl nápad věru andělský a nebo 
čertovský? Přípravy se hned ujala Kačaba (Kačka Sochorová) a Vašek (Klouda), také jim pomohla 
Jana (Herboltová), dále se přidala Hanča (Herboltová), Jirka (Trojánek) a poté je doplnily Maják 
(Karolína Regentová), Kwakina (Kiki Šlajsová) a Štěpánka Nedvědová. Konečnou podobu pak 
vytvořily vedoucí tábora Božena s Helenou. Hlavní postavy byly jasné ihned od začátku.  Venca jako 
Petronel (Matla) a Jirka jako Uriáš (čert od nebeské brány), Hanka jako anděl Gabriel, Kačaba jako 
anděl Archanděl, Božena jako Pán Bůh, Helena představovala panu Marii, Natálka jako Ježíšek 
doplněná Amálkou - asi Jidášek (sestry Šroubkovy), Štěpka a Kwaki jako zástupci pekelných 
mocností. Děti byly rozděleny zhruba na polovinu a tvořily partu čertů a sbor andělů. Některé části 
programu byly vyloženě pekelné – vaření gulášové polévky v kotli, pečení buřtů, příprava dřeva a 
prutů, blbárna, jízda na černých koních, vybíjená, noční hlídky, oproti andělskému programu: 
pečení trdelníků a jejich konzumace, příprava slavnostní štědrovečerní večeře s nadělováním, 
výuka a zpěv koled a vánočních písní, zdobení stromečku, výroba dárků, útěk z vězení, lovení 
vánočních kaprů, skákání po obláčcích, focení se v andělských kostýmech, zavěšování větviček 
jmelí a příprava oddílového bramborového salátu (kuřízky a rybu nám upekli v kuchyni).  Kdo z vás 
by nechtěl mít vánoce dvakrát do roka? Tak vězte, že táborníci měli Štědrý den 1. srpna a moc se 
jim líbil. Dostali dárečky, měli stromeček se štědrovečerní večeří a koleda „Vzhlížejme vzhůru“ se 
nesla táborem až do nedaleké vsi. Koledu nacvičily s dětmi Hanka s Kačkou a opravdu to byl 
andělský sborový zpěv. Tak takhle si hrála parta 37 táborníků a vedoucích na statku Kodadových 
ve Svržně, kde jsme již po osmé našli azyl a slzavé rozloučení dětí s letošním táborem bylo 
opravdové a naprosto lhostejno, kdo byl čert nebo anděl. Všichni táborníci si to letos pořádně 
tábor užili. A ještě jedna poznámka. Celých sedm dní si všichni táborníci psali tzv. Svědomí. 
Zapisovali si do notýsku své dobré a špatné skutky, podle kterých je Petronel a Uriáš, po projití 
nebeskou bránou,  posílali do nebe či pekla. Možná by nebylo od věci, kdyby každý z nás měl takové 
Svědomí a čas od času si v něm zpětně zalistoval… Co říkáte ? 

 
       Za DDM Blovice vedoucí a instruktoři 

 


	Časopis
	Chobotnice

