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 Vážení rodiče a přátelé DDM Stod, milé děti, 

ve svých rukách máte poslední vydání časopisu Do-

meček pro školní rok 2014/2015. Doufáme, že i v  

letošním školním roce Vám jeho čtení  zpříjemnilo 

nejedno odpoledne. Na následujících stránkách Vás 

opět čekají nejen novinky DDM, ale i přehled toho 

co Vás ještě čeká a nemine. Přejeme Vám příjemné 

čtení.    

Pište nám do redakce 

Vaše připomínky, komentáře, či tipy na 

nápady si rádi  přečteme na  našem 

redakčním e-mailu 

domecekredakce@seznam.cz. 

Moc se těšíme a děkujeme Vám za ně. 

Fotografie z činností 

Nezapomeňte, že fotografie ze všech 

činností probíhajících v DDM Stod jsou 

průběžně umisťovány na portál 

Rajče.net, naleznete je na odkazu:  

http://ddmstod.rajce.idnes.cz/.  

Webové stránky 

www.ddmstod.eu 

Slovo na úvod 

 Hlavní témata: 
 Ohlédnutí za školním rokem 

2014/2015 

 Shrnutí kroužků 

 Přehled akcí, které nás do 

konce školního roku neminou  

 Florbalové ligy 

Srdečně Vás zveme  Na dětském dni se mů-
žete těšit na: vystoupe-

ní ZÚ angličtina, šer-
mířské vystoupení, ta-

neční vystoupení, ukáz-
ka juda, ukázka spor-

tovní kineziologie, při-
pravena je pro Vás ke-
ramická a drátenická 
dílna, Army výstava,  
opravdový sníh, sou-

těžní stanoviště, soutěž 
pro dospělé a spousty 

zábavy a legrace.  

Nabídka zaměstnání – 

rozšiř naše řady 

a doplň náš team  

 

DDM Stod přijme od 1. 9. 

2015 pedagoga volného 

času na plný úvazek.  

Životopisy zasílejte na 

email  

mddmstod@volny.cz 

mailto:mddmstod@volny.cz
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Zájmové útvary ve školním roce 2014/2015 

V průběhu prvního čtvrtletí jsem ani já 

ani pan Baksa nevěřila tomu, že se 

některým jedincům podaří  někdy 

bezchybně podat či vybrat 

míček, či 

dokonce 

několikrát 

míček přehodit a hle. Na konci dubna, 

všichni více či méně úspěšně podávají a 

vesele létají míčky z jedné pálky na  

druhou. Naprostí nováčci ve stolním 

tenisu si zdárně osvojili základy této hry (ale 

doporučuji  trénovat i přes prázdniny:), někteří se 

naučili vychytávky ve formě sklopení pálky, 

tajemství rotace míčku a mnoho jiných 

„pinčesových vychytávek“. 

Stejně jako minulý rok, mám nej-

větší radost z Angličtiny I. 

Malé děti se neuvěřitelně rychle 

učí a ještě si vše zapamatují :)  Tyto malé angličtináře si můžete po-

slechnout s písničkou Every day different na dětském dni. Prostřední sku-

pina byla letos hodně svépomocná, mladší se svým způsobem učily od star-

ších a starší si řádně opakovaly anglická slovíčka a gramatiku s menšími. 

Angličtina III. byla letos, dle mě, hodně  o komunikaci. Děti udělaly od 

září velký pokrok a konečně se přestaly  bát mluvit :) 

Kdo by byl tušil, jak se Nerf kroužek ze tří přihlášených lidí tak 

rychle rozroste na přihlášených třináct :) Musím uznat, že Ner-

fkaři se nebojí žádné akce, někdy takticky 

vyčkávají, ale pak se střemhlav vřítí do ote-

vřeného boje. Vždycky ale mají v týmu zálohu, 

která jim kryje záda. Veřejně musím uznat, že proti 

trojici Matěj Habla, Lukáš Buben a Ondra Baxa bych tedy 

rozhodně nechtěla stát na druhé straně barikády :) 

Mladí novináři se během roku seznámili s technikami psaní 

článků, vyzkoušeli si 

vybírání nejdůle-

žitějších informa-

cí, zkusili připravit a vést rozhovor, uskutečnili an-

ketu ve městě Stod, seznámili se se styly psaní, naučili se 

používat a vytvářet šifry, vymysleli své první kreslené vti-

py, pohádky, básničky a založili si své webové stránky. 

Malá chvilka pro zamyšlení. Co může za to, že děti nezvlá-

dají ani na druhém stupni základy pravopisu? Jak je to 

možné— když nosí domů na vysvědčení z českého jazyka 

jedničky či dvojky ? Práce k nahlédnutí v DDM Stod :) 

NERF PISTOLE 

Cvičení rodičů a 

dětí je pro mě 

osobně jeden z 

nejzábavnějších kroužků.  Letošní rok jsme se procviči-

li celou abecedou, pilně natrénovali základy atletiky a 

užili si spousty legrace. Celý rok jsem říkávala: „My 

necvičíme ( i když bychom měli), my si hrajeme“, ale 

uznejte sami, hrou se přece každý nejvíce naučí a po-

hybová hra okořeněná zvířátky, písmenky, obrázky, 

písničkami, tancem, neustálým pohybem a  nejedním 

překvapením—co víc si děti  (vlastně i rodiče) mohou 

přát :) 

STOLNÍ TENIS 

KROUŽKY ANGLIČTINY 

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ 

TURISTICKO—NOVINÁŘSKÝ 

Školní rok vždy uběhne tak rychle, že je třeba si některé okamžiky připomenout. Pokud si rozdělím rok po měsících: 

září – mám chaos ve jménech, dětech, rodičích, naštěstí jsem všude včas, nikde nikoho nezapomenu /na jednu výjim-

ku/, jen občas zamknu kolegyni v práci, absolvujeme první florbalové utkání s nejmenšími dětmi, zavazuji sto a jednu 

tkaničku, děti začínají chodit na keramická dopoledne se základní školou. Říjen – už si pamatuji všechna jména dětí, 

jen je ještě správně nepřiřazuji, nikoho nikde nezapomínám, kolegyně si bere klíče, keramická dopoledne pro MŠ 

jsou super. Listopad – hurá umím správně pojmenovat děti, dokonce, i když jim maminky změní oblečení, takže Bar-

borka, Deniska, Lucinka, Sofinka, Matěj, Matyáš, Jonáš, Tadeáš a další se na mě již nezlobí. Občas zapomenu děti 

v klubu, ale naučila jsem se pro ně vracet. Zamykám druhou kolegyni, není té keramiky nějak moc? Prosinec – všeo-

becné vánoční šílení – naučila jsem děti péct perníčky, vyrábět sto druhů dekorací, stříháme a lepíme na okna tisíc 

vloček, absolvujeme desítky vánočních besídek. Leden – po vánočních prázdninách si opět nepamatuji jména dětí, 

natož abych je přiřadila k rodičům, starší naštěstí o mém handicapu vědí a sami mi svá jména šeptají. Vozím děti na 

florbalové zápasy, dokonce včas, připravujeme masky na maškarní bál, keramická dopoledne jsou plná jarních deko-

rací. Únor – měsíc maškarních, na všech kroužcích se děti mění na malé příšerky, stříháme jarní výzdobu do oken, 

nastal čas maškarního plesu – úžasná nálada atmosféra super, opět pletu jména dětí. Březen – jarní prázdniny hurá, 

stále stříháme a lepíme jarní výzdobu, pozor již vím, jaké dítě ke komu patří, dokonce poznávám i babičky a ostatní 

příbuzné dětí. Duben – super měsíc konečně krásné počasí, bruslíme venku, děti umí skákat přes švihadlo školku, umí 

udělat kotoul a pozor naučila jsem je skákat gumu, nezapomínám děti a nezamykám kolegyně, vyhráváme florbalovou 

ligu. Květen – doháníme, co jsme nestihli, pořádáme turnaje pro děti, školní soutěže, florbalové utkání, začíná sezóna 

atletických závodů, jezdíme na buginách a bruslích v parku, připravujeme dětský den a těšíme se z dětí, které na-

vštěvují kluby a kroužky v hojném počtu jako v září. Těší nás zájem dětí a rodičů, děkujeme jim za podporu a přízeň 

a těšíme se na Dětský den 13. 6. 2015 kde se všichni jistě potkáme. Lenka :) 

DDM Stod– aneb jak je to doopravdy 
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30.5.2015—Dětský den, Plešnice 

3.6.2015—Přátelské utkání přípravka  

florbal, Dobřany 

6.6.2015—Keramika pro veřejnost 

8.-9.6.2015—Dětský den pro MŠ Stod 

12.6.2015—Keramika pro MŠ/ZŠ 

12.6.2015—Atletické závody, Plzeň 

13.6.2015—Dětský den, Stod 

23.6.2015—OP ve florbalu, Chlumčany 

23.6.2015—OP ve florbalu dívky, Chlumčany 

24.6.2015—OP ve florbalu dívky, Chlumčany 

11.7.2015—Florbalový turnaj rodin, Stod 

 

 

I v letošním roce Vás Májou provázela Radka a Lenka.  Měly radost, 

když viděly jaké pokroky „jejich Májátka“ udělala za necelý rok. Nau-

čily se spousty nových pohybových dovedností, spousty nových básni-

ček a písniček a upevnily dosavadní pohybové dovednosti. Uteklo to 

jako voda—sotva se začalo bylo Štrůdlování, zanedlouho Vánoční nadě-

lování a než se člověk otočil byla tu Atletická olympiáda pro Máju a 

děti z kroužku Cvičení rodičů a dětí. Jediné kde se letos nenaplnila 

kapacita  byla Výtvarka. Po prvním čtvrtletí se musela omezit na 1x v 

měsíci. Trocha zamyšlení? Že by děti již nechtěly patlat s barvičkami, 

kreslit, lepit, muchlat, poznávat nové materiály i nové barvy…? Co to 

zkusit od září a poznat, že všechny aktivity při výtvarce jsou barevné, 

veselé, básničkové a tvořivé…. 

Centrum předškolního vzdělávání Mája 

Přehled akcí DDM Stod, KVĚTEN—ČERVEN 2015 

Poděkování první školní 

družině, která se celý rok 

aktivně zapojovala do 

výtvarné soutěže. 

Děkujeme 

Brigáda pro studenty a 

vysokoškoláky 

Plánujeme trochu opravit 

naši základnu TZ Buben 

(malování, natírání, úklid, 

štípání dřeva, sekání trávy, 

atd..). Nabízíme 100Kč/

hodina. Bližší informace 

v DDM.  

Inzerát :) 

Vážení rodiče, pokud máte doma 

nepotřebné lego (či části lega), s 

kterým  si děti již nehrají, budeme 

za něj zde v DDM Stod velmi rádi. 

V letošním roce jsme ... 

… navštívili cihelnu Tondach ve Stodě 

… pobavili se na maškarním plese 

...pořádali akce pro MŠ a 

… pilně cvičili a „tunily do plavek“ 

… hráli jsme si v klubech a sbírali body do 

Klubaře 2014/2015 

Perličky z klubů: 

 Víte jaké zvíře je členovec? To které pracuje ve skupině :) 
 Malý koník na 5 písmen, začíná na písmeno P. Prase 

 Pštros není zvíře, je to pták. 

 Klokan nemá 4 nohy, má přece dvě nohy a dvě ruce. 
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… navštěvovali zájmové kroužky 
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Florbalová sezóna 2014-2015 je u konce…! 
 Jelikož letos florbal ve Stodě slaví 20 let od vzniku florbalového oddílu, tak i tato sezóna byla pojata velkolepě. 

Do soutěže jsme přihlásili rekordních devět družstev. Trochu panovala obava, zda kvantita nebude na úkor kvalitních vý-

sledků. Většina našich družstev opět dokázala prohánět soupeře z velkých měst. V lize juniorů, dorostenců a veteránů na-

stupovalo naše družstvo většinou v pozici favorita, na kterého soupeř pohlíží s obavou „kolik nám jich dneska dají?“. Proč 

florbalisté z nejmenšího města, které hraje florbalové soutěže, poráží své soupeře z velkých měst? Trenéři a družstva 

proti Stodu neradi hrají a diváci – laici v hledišti nechápou, proč jejich družstvo z velkého města prohrává…. se Stodem?! 

Jeden z trenérů Kerio Plzeň to vystihl asi nejlépe. Hrát se Stodem či Horšovským Týnem znamená: „Makat celé utkání na 

plno, bojovat o každý metr palubovky, nastoupit v nejlepším možném složení a přesto se o výsledku rozhoduje do posledních 

vteřin. I když nastoupíte třeba jen v sedmi hráčích, tak jste schopni porážet soupeře o třech pětkách a uběhat ho. Máte 

„přírodňáky“, srdcaře“. Z pohledu „stodských“ hráčů je to jednoduché. Vždy hrajeme proti družstvům z velkých měst a 

víme, že musíme naplno bojovat. Možná je na naší straně někdy výhoda, když nás hráči soupeře trochu podcení. Hlavní důvo-

dy z pohledu trenérů vidíme v tom, co se daří. Zde výčet toho co rozhodlo letos o úspěšných výsledcích: 

Co se letos povedlo? 

dobrá, kamarádská parta v každém družstvu 

přes devadesáti procentní účast v docházce na trénincích 

účast hráčů skoro stoprocentní na ligových utkáních (hrajeme, i když skoro marodíme, kamarády v tom nenecháme) 

družstva se skládají z hráčů Stoda, Chotěšova, Holýšova, Staňkova 

máme skvělé diváky, kteří s námi jezdí po halách v Plzeňském a Karlovarském kraji 

Co se nedaří? 

Už dva roky máme nouzi o brankáře a to u všech našich družstev, jen u družstva elévů máme dva kvalitní brankáře. 

Zlepší se situace v příštím roce? 

FLORBALOVÉ střípky 

 Družstvo dorostenců a juniorů nemělo před sezónou brankáře a tak se tato pozice řešila hostováním Dana Karáska z FLK 

Tachov. Z brankáře, který za Tachov byl na chvostu ligové tabulky, se stal v dresu Stoda nejlepší brankář v juniorské lize a 

druhý nejlepší brankář v dorostenecké soutěži. Dan zůstává i pro příští sezónu a bude chytat za naše juniory a muže. 

 Po utkání přípravky bezelstný dotaz pětiletého hráče. Trenére, co je to remíza? 

 V posledním utkání juniorů proti Sokolovu došlo na plnění sázky mezi brankářem Danem Karáskem a kapitánem družstva 

Lukášem Berkou. Lukáš šel chytat a Dan hrál centra. Stod s Lukášem v brance vyhrál 9:2 a Dan dal gól soupeři. Sázka dopa-

dla 1:1.  

 Po utkání elévů. Trenére, kdo vyhrál? (Stod vyhrál 6:0)Ten hráč dával sám dvě branky… 

 Diváci z Plzně byli jako v Jiříkově vidění, když zjistili, že ve Stodě se do hlediště chodí po žebříku. Jednotlivě se chodili 

ptát, zda se jedná o vtip. Následovalo i focení této pro ně nepochopitelné situace. 

 Po příjezdu do Františkových Lázní se dorostenci převlékají v šatně, když jeden z hráčů zjistil, že nemá boty na hru. Jak to 

dopadlo? Trenér zapůjčil své halové boty na přezutí a v ponožkách odkoučoval dvě utkání. 

 Co se vám stane jednou za 20let? Že přijedete na utkání mužů a zjistíte, že nemáte svoji hokejku, ale hokejku dámskou 

růžovo-černou. Hned při první přesilovce s ní dáte gól…. 

 Může trenéra na tréninku něco překvapit? Může. To když se mu tajně líbá pravý obránce a pravé křídlo na tréninku. PS: 

Ještě, že ve Stodě běžně trénují holky s kluky. Jinak by to asi bylo na pováženou. 

 Máme i šikovné diváky-rodiče. Vybojujete titul a než dojdete do šatny, tak rodiče zvládnou hráčům naplnit vítězný pohár 

šampaňským. A to je neděle a všude je zavřeno. 

TELEGRAFICKY 

 Družstvo Elévů celou sezónu patřilo mezi nejlepší tři družstva v Plzeňském kraji  

 Družstvo mužů sestupuje ze 3. ligy ČR do čtvrté  - Herní projev má stoupající trend, bohužel družstvo sráží generační hráč-

ská obměna a improvizace na místě brankáře  

 Starší žáci celkově na 7. místě v lize starších žáků Plzeňského a Karlovarského kraje -Ne vždy v plné sestavě, ne vždy 

s jedničkou v brance, ale závěr sezóny se povedl a povedlo se vybojovat play-off 

 Mladší žáci na posledním ligovém turnaji v Plzni na vybojovaném 3. místě —Přechod z florbalu 3+1 na 5+1 není jednoduchý, 

ale pokud se povedlo hráče zbláznit, tak se dalo hrát s každým družstvem. Příkladem tomu byl poslední turnaj, kde to zacinkalo. 

 4.ročník turnaje rodin ve florbalu—v rámci oslav města Stod připravujeme turnaj rodin, sledujte stránky DDM a včas se přihlaste – 

více na www.ddmstod.eu   

http://www.ddmstod.eu
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Junioři slaví titul! 
Sezóna nebyla jednoduchá. Boje s družstvem Kerio Pl-

zeň o první místo byli vrcholem sezóny. Stod byl vždy 

trpělivější a psychicky odolnější v závěrech utkání. Vždy 

se rozhodovalo ve třetích třetinách. Už se těšíme na 2. 

ligu. Družstvo ještě čeká „beseda o sportu“ a rozbor 

letošní sezóny na naší základně na Bubnu. A začátkem 

července budou junioři startovat na mezinárodním flor-

balovém turnaji Prague Games v Praze za účasti druž-

stev ze 14 zemí Ev-

ropy. 

3. liga juniorů ČR 

 

Dorostenci těsně pod vrcholem 
Konečné druhé místo družstva dorostenců chvilku hráče mrzelo, 

ale soutěž byla velice vyrovnaná a rozdíl u prvních čtyř týmů byl 

výkonnostně minimální. Prostě kluci, byla to supr sezóna. Za 

zmínku stojí, že věkově mělo družstvo jen šest dorostenců a 

družstvo doplňovalo dalších deset starších žáků. Byla to soutěž, 

kde i s posledním týmem tabulky to musíte odjezdit, aby 3 body 

do tabulky si mančaft 

mohl připsat. 

2. liga dorostenců ČR  

 
# Družstvo Z V R P B BV BO BR 

1. 
DDM 

Stod 
15 13 1 1 40 

10
7 

42 65 

2. 
FBŠ Kerio 

Plzeň 
15 9 1 5 28 77 57 20 

3. 
GO - GO 

Horšovský 
Týn 

15 5 0 10 15 63 73 -10 

4. 
TJ Baník 

Sokolov 
15 1 2 12 5 44 

11

9 
-75 

5. 
DDM 

Klatovy 
0 0 0 0 0 0 0 0 

# Družstvo Z V R P B BV BO BR 

1. FBŠ Kerio Plzeň 24 20 2 2 62 164 48 116 

2. DDM Stod 24 19 2 3 59 131 53 78 

3. TJ Baník Sokolov 24 18 2 4 56 146 70 76 

4. 
GO - GO Horšov-
ský Týn 

24 14 4 6 46 125 61 64 

5. FbC Sokol Roky- 24 9 4 11 31 71 83 -12 

6. 
Slavia VŠ Plzeň - 
Klatovy C 

24 6 2 16 20 83 125 -42 

7. FBC APM Auto- 24 5 4 15 19 78 111 -33 

8. 
Slavia VŠ Plzeň - 

Doubravka B 
24 6 0 18 18 54 116 -62 

9. 
FLK Slavoj 

Tachov 
24 1 0 23 3 36 221 

-

185 

Bowling opět slavil úspěchy 
 ZÚ Bowling DDM Stod stejně jako minulý rok slaví úspěchy v krajském 

přeboru v  Bowlingu v Třemošné. DDM Stod zastupovaly 3 bowlingové týmy. 

V juniorské soutěži tým DDM Stod A obsadil krásné druhé místo. V dětské 

soutěži skončil tým DDM Stod na bronzové příčce, kde největší oporou 

družstva byli Patrik Sodomka a  Kateřina Míková. Vedoucí kroužku Katka 

Němečková se neradovala jen z úspěchů týmů, ale krásné první místo si za 

Juniory odvezla Katka Schejbalová. 

Veteráni mají bronz  

z Mistrovství České republiky 
Po mezinárodních úspěších to letos poprvé zacinkalo. Družstvo vete-

ránů už čtvrtým rokem patří mezi nejlepší česká družstva, ale 

v play-off velká medaile pokaždé unikala. V základní části 1. Ligy ČR 

se vždy dařilo, ale na play-off všechna družstva vždy posílila o hrá-

če jejich týmů z extraligy a Stod neměl kde posílit a tak v play-off 

to byla vždy 5. místa. Letos Stod vyhrál základní část, kdy se hodně 

cenila vítězství nad Tatranem Střešovice v obou utkáních. Díky ví-

tězství v základní části mělo naše družstvo právo pořadatelství 

PLAY-OFF. Ve dnech 2. – 3. 5. pořádáme finále pro nejlepších osm 

družstev v Praze a Králově Dvoře. Stod zvládá doposud proklaté 

čtvrtfinále a poráží dvakrát družstvo Lovosic. V semifinále hrajeme 

s Libercem smolné utkání. Vedeme 4:1, ještě 26 s před koncem 4:3. 

Liberec vyrovnal a v prodloužení otáčí utkání na 5:4. Čeká nás boj o 

bronz. Vítkovice v utkání pokaždé vedou a naše družstvo pořád musí 

dotahovat soupeře. Tři minuty před koncem otáčí Stod utkání stře-

lou Romana Nejedlého na 5:4 a máme BRONZ! Pořadí Mistrovství 

republiky je následující: 

FBC Liberec 

Tatran Střešovice Praha 

DDM Stod – Pohodový 100D 

Vítkovice 

Brno 

Lovosice 

Ostrava 

Vítkovice B 

Přípravka vyhrála poslední dva  

ligové turnaje přípravek 
Povedlo se vyhrát ligový turnaj v Plzni a následně i v Sokolově. Na 

turnaje odjelo naše družstvo v plné sestavě a střelecky se na obou 

turnajích prosazoval Kristián Šobr. Výkony družstva od podzimu 

měli vzrůstající tendenci a porážet družstva z Plzně či Karlových 

Varů bylo pro trenéry i hráče zadostiučiněním za tréninkovou píli. 

Stejná družstva nás v září porážela o tři a více branek. Teď se 

karta obrátila:) 

Liga Elévové - 3. místo DDM Stod - hala Plzeň Slávie VŠ  V květnu 

jsme organi-

zovali jeden z 

největší atle-

tické závo-

dů—Pohár 

rozhlasu. 

Zúčastnilo se 

ho na 380 

závodníků z 

více než je-

denácti škol. 

Své zastou-

pení měla i 

MŠ a ZŠ 

Stod. Druž-

stvo starších 

děvčat obsa-

dilo krásné 

druhé místo a 

mladší žáci se 

umístili na 

příčce bron-

zové. 

Od září se těšíme na florbalu i na Tebe ... 

Liga Mladších žáků—3 misto DDM stod - hala Slavoj Plzeň  

https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12317
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12317
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12729
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12729
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12879
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12879
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12879
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=11970
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=11970
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12471
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12471
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12299
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12315
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=11975
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12878
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12878
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=13322
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=13244
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=13244
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12060
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=13243
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=13243
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12165
https://fis.cfbu.cz/index.php?pageid=2521&onlycontent=1&team_id=12165

