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Vážení rodiče, milé děti a přátelé DDM Stod, 

Od posledního čísla utekl čas jako voda a my jsme rádi, že 

před Vámi leží již 8. číslo časopisu Domeček. Od minulého 

čísla se v DDM Stod mnoho událo a my jsme rádi, že se s 

Vámi můžeme o novinky na následujících stránkách podělit. 

Přejeme Vám příjemné chvilky u čtení toho, co se v DDM 

událo a co nás v následujících měsících čeká.  

Úvodní slovo 

Hlavní témata: 
 Co je v DDM nového? 

 Maškarní ples 

 Zájmové útvary se představují... 

 Novinky ze světa florbalu 

FOTO Z AKTIVIT DDM STOD 

8. 

Vymalovali jsme školní jídelnu. 

Nová autíčka Plasma Car 

Odhadnete, kolik dětí se vejde do florbalové 

brány? Na Vaše typy se těšíme v DDM Stod do 

30.3.2014. Nejbližší odhad bude odměněn pěk-

nou cenou.  

Co je v DDM Stod nového? 
 Do klubů DDM Oceán a Déčko se podařilo zakoupit 15 

nových PC. Návštěvníci tak budou moci hrát novější hry a         

          vyhledávat si informace na internetu. 

 Díky soutěži Klubař roku, do které se zapojuje čím dál 

více dětí, jsme se zapojili do celorepublikového projektu 

Kluby otevřených dveří. Díky tomuto projektu byly za-

koupeny výtvarné pomůcky a nové hry do klubů DDM. 

 Nová autíčka PlasmaCar potěšily jak malé návštěvníky 

Mateřského centra Mája, tak starší účastníky klubů 

DDM, ale i nás dospělé :).  

TERMÍNY 

SOBOTNÍCH    

KERAMIK:  
 

1.3. 2014     

5.4.2014      

3.5.2014 

Zprávy z klubů Oceán a Déčko  

Celoroční soutěž Klubař roku je v plném proudu. Za první pololetí škol-

ní roku 2013/2014 se do soutěže zapojilo téměř 30 soutěžících, na 

které každý den čekají v Klubech DDM Stod nejrůznější úkoly, za 

které získávají body. Stejně tak, jako v listopadu, nás na konci února 

čeká průběžné vyhlášení soutěže a rozdání cen prvním  třem nejlepším 

účastníkům. Tak neváhej a přihlaš se! 
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ZÁJMOVÉ ÚTVARY DDM STOD SE PŘEDSTAVUJÍ… 

Když ve městě potkáte bugináře, možná se ohlédnete, nevěřícně zakroutíte hla-

vou a řeknete si: „Není jim zima?“.  Mnohdy je, buďme rádi, že hrstka stateč-

ných jen nesedí doma u televize, ale aktivně tráví svůj čas šlapáním na Buginách. 

Což není žádná legrace, zkuste si na ní ujet 6 km, správně vykličkovat slalom a o 

couvání ani nebudeme mluvit. Je to podobné jako s motorovým vozidlem. Pro zís-

kání osvědčení o řízení Buginy 2013/2014 musí bugináři splnit mnoho podmínek: 

 jízdu zručnosti, vytrvalostní jízdu, jízdu na čas základní znalost silničního pro-

vozu a základy zdravovědy. „Těšíme se, až bude sníh a náledí“ sdělil Domečku 

jeden z buginářů. Ano, čtete správně, protože dokud venku neprší, bugináří vyjíž-

dí za každého počasí. Připravit, ke startu, pozor a jedéééém .  

„Hello boys and girls, I wish you nice day! Are you ready ? So the first question 

is - How are you? Fine or bad?“ -  It´s typical question when the english course 

starts. I think that foreign languages are very importatnt, but it´s true that 

very difficult to learn… but don´t worry. My lessons are one big show full of 

games, poems, singing songs,dancing and painting… Grammar is important, but I 

prefer the practical use of English by children. Many of them can use gram-

mar correctly, but when they have dialogue with friends, teachers or other peo-

ple, they´re very afraid. So let´s go to speak speak speak and speak in my En-

glish leisure club where small mistakes are no problem . 

ZVLÁDLI JSTE PŘELOŽIT TEXT O ZÚ ANGLIČTINA? NA PŘESNÝ PŘEKLAD SE 

MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍSTÍM DÍLE ČASOPISU DOMEČEK. 

Každou středu od 17:30 do 18:30 se pod vedení Radky 

Faifrové schází skupinka rodičů s dětmi v Městské hale 

ve Stodě, aby si pořádně zařádila. V každé hodině se sku-

pinka nadšenců vypraví do jiné země, aby zde plnili různé 

úkoly a seznamovali se s tradicemi daného státu. Kam se 

vypraví příště? Necháme se překvapit. 

Pondělní a čtvrteční večery rozezvučí 

cvičební sál DDM hudba. Právě nastal 

čas se pořádně protáhnout. Ženy a dív-

ky se pod vedením Elišky Tiché a Lenky 

Kuběnové se pohybují v tanečním rytmu 

a současně posilují svá těla. Přidejte se 

k nám! 

Cvičení:  

Pondělí -BOSU 18:30—19:30 

Čtvrtek– Pilates 17:30—18:30 

          BOSU 18:30 do 19:30 



Vydává Dům dětí a mládeže Stod, okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod, 333 01, tel. 377 901 263  

8. vydání, vychází 1. 2. 2014 v nákladu 3700 kusů                             domecekredakce@seznam.cz 

Stránka 3 MK ČRE 20379 

Před koncem roku 2014 proběhla v Mateřském centru Mája úspěšná 

akce s názvem Vánoční nadělování. Pro děti bylo připraveno divadelní před-

stavení, společně jsme si zazpívali vánoční koledy a ochutnali vánoční cuk-

roví. Největší radost v očích dětí však vyvolal vánoční stromeček, pod kte-

rým našel každý malý dárek. 

Po Novém roce jsme se všichni s radostí sešli v jednotlivých hodinách, kde 

pro nás byli jako překvapení nová autíčka PlasmaCar, která si všichni s ra-

dostí vyzkoušeli. 

Tímto zveme všechny děti a maminky, kteří u nás ještě nebyli, aby nevá-

hali a přišli se mezi nás podívat. Jednotlivé lekce probíhají ve dnech: Pon-

dělí: Cvičení 1-2 roky 10:00—11:00, Středa: Cvičení 2-3 roky 9:30—

10:30, Pátek: Výtvarka 1-3 roky 10:00—11:00.   

Vánoční nadělování 

Dva malí řemeslníčci 

„Uffffff, a je to“, ozývá se ze zákulisí.  

Píše se 18.prosinec 2013,16:20 hodin. Je pár minut po úspěšně odehraném před-

stavení Cvrček a mravenci. Hra se nám i přes drobné nedostatky vydařila na vý-

bornou, sklidili jsme aplaus. Markétka prokázala velký talent pro improvizaci, 

diváci tleskali do rytmu přidaného tanečního vystoupení. „Moc jsem byla nervóz-

ní, ale moc jsem se snažila. ,,Bavilo mě to“  sdělila jedna z malých hereček. Reak-

ce diváků byly více než očekávané, předávaly se květiny a zaznívala slova chvály. 

„Děti i kulisy byly skvělé, moc mě to pobavilo“. „Hezký nápad zinscenovat tuhle 

básničku“. Zkrátka premiéra se povedla, jak měla. Ale zpět do roku  2014. Druhé 

vystoupení bylo určeno divákům nejkritičtějším – dětem z MŠ Stod. Účinkující 

však již byli „pevní v kranflecích“ a děti z MŠ si s úsměvem společně s divadelní-

ky zazpívaly nejen závěrečnou Mravenčí ukolébavku. A co dál? Jaká bude nová 

hra? Nechte se překvapit. Těšíme se na Vás ZÚ -Divadlo 

Herci po představení 

Zasloužená odměna 
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KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH SPOR-

TOVNÍCH SOUTĚŽÍ 

KTERÉ ORGANIZUJEME ČI SPOLUORGANI-

ZUJEME 

ÚNOR 

28.2.2014—Školní florbalová liga, 1.stupeň 

základní školy, hala Stod 

BŘEZEN 

10.—11. 3. 2014- Republikové finále ve flor-

bale, 6.-7. třída ZŠ, Plzeň 

13.—14.3. 2014—Republikové finále ve flor-

bale, 8.-9. třída ZŠ, Plzeň 

25.3.2014—OP v basketbalu AND1CUP ZŠ  
Přeštice 

DUBEN 

16. 4. 2014—OP ve vybíjené ZŠ, smíšená 

družstva – Preventan Cup , Stod 

24. 4. 2014 OP ve vybíjené ZŠ. dívky – Pre-

ventan Cup  

24. 4. 2014 Okrskové kolo McDonalds, 

Chlumčany, Žinkovy  

KVĚTEN 

13. 5. 2014 OP v Poháru rozhlasu , Přeštice  

 

Florbalová družstva DDM Stod zatím v novém 

roce 2014 neporažena! 

Skvělý vstup do roku 2014 zažívají naše florbalová družstva. 

Úvod roku, ve kterém budeme slavit 20 let florbalu ve Stodě, 

se náramně povedl. Naši florbalisté zatím nepoznali hořkost po-

rážky. A jak to bylo výsledkově? 

Družstvo juniorů DDM Stod (3. liga ČR):   

DDM Stod – DDM Klatovy 4:3, DDM Stod – TJ Baník Sokolov 

7:3, DDM Stod – USK Akademik Cheb 3:3 

Družstvo dorostenců DDM Stod (1. Liga ČR): 

DDM Stod – DDM Chomutov 6:6, DDM Stod – DDM Děčín 8:1,          

Stod: Lovosice 10:2, Stod : Litvínov 6:3 

Družstvo starších žáků (Bohemia liga malého florbalu): 

DDM Stod – Cobra Radnice 5:1, DDM Stod – DDM Nýřany 20:2 

PS: Družstvo dorostenců děkuje svým fanouškům – divákům za dosa-

vadní skvělou podporu. „Na každém utkání v hledišti máme své fanouš-

ky, pro které není překážkou ani daleká cesta na utkání (Liberec, 

Františkovy Lázně, Litvínov, atd…). Je příjemné stát na hřišti a slyšet 

jejich podporu. Děkujeme “  Jirka Nováček - kapitán družstva          

Perlička ze zákulisí ligy dorostu: 

Úsměv na tváři a upřímné pobavení na 

tváři hráčů a diváků ze Stoda vyvolala 

hláška ze střídačky družstva Liberce po 

2.třetině (Stod vedl 5:3). „To snad není 

pravda. Prohráváme s nějakým Stodem, 

nebo jak se jmenujou, ani nevím kde to 

je. Přeci nás neporazí. My jsme LIBE-

REC! “.  Nutno dodat, že to bylo skvělé 

utkání. Obě družstva dřela, takzvaně 

jela na krev, dohrávané souboje, emoce, 

florbalová šikovnost, bojovnost na ma-

ximum. Ovace od diváků ve stoje. (Stod 

toto utkání vyhrál 7:5 a věřte, že už i 

v Liberci vědí, kde ten Stod leží.)  

Družstvo 

dorostu 

při poradě 

před 

utkáním. 


