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15.

Na co se můžete
na Dni dětí ještě
těšit?
Kreativní koutek
Skákací hrad
Buginy Berg
Slack line
Vzduchovky
Minisegway
Keramický koutek
Fimo koutek

K v ě t e n 2 0 1 6

! ! ! Pozor ! ! !

DÍVČÍ KREATIVNÍ KLUB

Hledáme externisty

Dívčí kreativní klub je zaměřen na rozvoj dětské
Máš nadání pro sport, tvoření nebo tvořivosti.
umíš něco zajímavého, co bys chtěl/a
V náplni hodin se střídá výtvarná a rukodělná
dál předávat?
činnost, dále hodiny vaření a nejrůznější hry.
Pracuješ rád/a s dětmi?
Využíváme různé výtvarné materiály a netradiční
techniky. Nejoblíbenější jsou hodiny vaření. Velice se
Chceš si přivydělat?
nám povedly
růžičky z listového těsta, kynuté
Jsi zodpovědný/á?
šátečky a štrůdl. Na kroužek chodí 18 holčiček.
Pokud jsi odpověděl/a ANO . . .
Těšíme se na příští rok!
Stav se u nás v DDM nebo volej
377 901 263 a můžeš u nás vést svůj
vlastní kroužek!
Těšíme se na nové kolegy!
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B O W L I N G
Děti z kroužku Bowlingu se zúčastnily
9. ročníku Školní bowlingové ligy
Plzeňského kraje.
V kategorii družstev dosáhlo
DDM Stod „A“ na 3. místo a DDM
Stod „B“ na 4. místo.

DDM Stod „B“ - 4. místo

DDM Stod „A“ - 3. místo

V kategorii jednotlivců získala
Kateřina Schejbalová 2. místo.

MC MÁJA a CVIČENÍ RODIČŮ
S DĚTMI

GRATULUJEME!

Při zařazování pohybových aktivit střídáme různé
formy pohybu doplněné motivací, která je dětem
srozumitelná a odpovídá jejich chápání a cítění.

STŘELECKÝ KROUŽEK
V úterý 26. 4. 2016 se konaly interní
závody střeleckého kroužku.

Kateřina Schejbalová—2. místo

Výsledky:
1. místo: Milan Marek 7. A—39bodů,

Cvičení doprovází říkanky, básničky a různé
cvičební pomůcky (bosu, overball, padák, šátky,
knoflíky, kolíčky, aj.), které rozvíjí jejich
jemnou i hrubou motoriku.
Veškeré dovednosti, které si v
hodinách
osvojí, zúročí v jarních atletických závodech,
které se konají 11. 5. 2016, a na které
se všichni těšíme. Jejich součástí bude běh,
štafeta, hod a skok do dálky.

2. místo: Matěj Předota 6. A - 20bodů,
3. místo: Hlaváč David 5. A - 15bodů.
V dalším střeleckém souboji si finální místa na
závodech, na Olympiádě na dětském dni DDM,
vystříleli Brejcha Miroslav 7. A, Předota
Matěj 6. B a Marek Milan 7. A.

Střelecký kroužek

Gratulujeme!

Tyto závody jsou určeny pouze pro děti
přihlášené v MC a Cvičení dětí a rodičů v hale.

Věříme že těchto závodů se zúčastní i rodiče, aby
své mladé střelce nejen podpořili při závodech,
ale aby viděli, co všechno se děti naučily.

A T L E T I K A
Atleti přivezli medaile z Prahy!
Krajský atletický svaz Plzeňského kraje pořádal
na konci února halové krajské přebory našeho
kraje v atletice. Ze Stoda do Prahy, do přetlakové haly na Strahově, vyjela početně malá skupinka
čtyř našich atletů, kteří trénují v DDM pod vedením trenéra Tomáše Křtěna. Skupinka sice malá,
ale medailí se urodilo požehnaně.
60m
3. místo Jakub Macán DDM Stod čas 9,36s
600m
3. místo Jakub Macán DDM Stod čas
2:01,21min.
Dálka
3. místo Jakub Macán DDM Stod 3,68m
60m př.
4. místo Jakub Macán DDM Stod 10,03s
60m př.
2. místo Klára Pflugová DDM Stod 11,31s
Dálka
1. místo Klára Pflugová DDM Stod 3,45m –

Cvičení rodičů s dětmi
a MC Mája

SPORTOVNÍ HRY
Sportovní hry probíhají každý pátek
od 13.50 do 14.50 hodin.
Patří k našim oblíbeným kroužkům. Na
kroužku

se

učíme

základní

pojmy

označující používané pomůcky při hře,

J. Macán před závody

části hřiště, házení a chytání míče
(jiného náčiní). V našem případě se
jedná

o

basketbal,

průpravu
florbal

na
a

volejbal,
všeobecnou

průpravu na sportovní hry.

přebornice Plzeňského kraje pro rok 2016.

Letní část sezóny teprve začíná a tak přejeme mnoho úspěchů!!
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ŘIDIČÁK NA DÍTĚ
Nadpis trochu divný, že? Zatím vám to přijde trochu
zvláštní, ale věřte, že ta doba jednou přijde. To, co se
odehrává v řadě dnešních českých rodin, nazývá jeden z
našich externích pracovníků jako „Kult dítěte“. Co si pod
tím máte představit?
Řada dětí si dnes vynutí rozhodnutí o tom, co bude, co
chtějí, co naopak nechtějí, co rodiče mají udělat.
Někteří rodiče poslouchají jako hodinky, a dokonce
se i svému potomku omluví za to, že nebylo všechno tak,
jak vymyslel. „Full servis“ se vším všudy. Rodič si ani
neuvědomuje, jak poslouchá. Jako by se role prohodily
a rodiče byli potomky svých dětí. Někdo si možná řekne,
„Je to moje dítě, nikomu není nic do toho, jak ho
vychovám“. Ano i ne. Pokud pak takový přístup vyžaduje
dítě i ve škole, kde je v kolektivu cca 25 dětí, tak to
i sebelepší pedagog těžko splní. A co když takových dětí
máte ve třídě třeba pět? Tak je to potom, jak já říkám,
„Šikana na druhou“. Řešením problémů těchto úžasných
stvoření tak, že na běžné, normálně vychované dítě mu
čas nezbývá. Tím běžný jedinec nedostane péči, jakou by
mohl mít a dostává se tak do šedého průměru. Kdo za to
může? Podle mého názoru rodič, který vychovává stylem
„Všechno dovoleno, žádný zákaz“. Měl by platit
soukromou školu nebo soukromého pedagoga. Potom by
populace měla šanci na normální péči pedagoga.

ZÚ Angličtina
ZÚ Buginy Berg

ZÚ Atletika

ZÚ Střelci

Závěrem si dovolím dva skutečné příběhy.
* V šatně: „Mámo, dala si mně tohle pití na trénink. To já
nepiju“, dává mamince pěstí do břicha. Maminka se hned
omluví: „Promiň, já ti dám příště to, které chceš. Nezlob
se.“ (chlapec 7 let)
* Tatínek vyzvedává syna z kroužku. Syn: „Já ale nechci.
Jdu doprovodit kamaráda k němu domů. Vem mi tašku“.
Tatínek poslušně naloží tašku do auta a jede krokem autem za chlapci, kteří se šourají po chodníku. Čeká, až se
kluci vypovídají a nastoupí do auta. To trvá cca 15 minut.
Za týden se situace opakuje znovu.

ZÚ Buginy Berg
Pilates

Florbal elévové

ZÚ Atletika

Takovéto a podobné situace se v posledních třech letech
odehrávají každým týdnem. Bohužel to přestává být
úsměvné i únosné pro všechny zúčastněné.
Po přečtení příběhů snad se mnou budete souhlasit, že
takovýto rodič by řidičák na dítě asi absolvovat měl.
Autor: R. K.

ZÚ Kreativ
ZÚ FIMO

ZÚ In line bruslení
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F L O R B AL
Florbalové střípky – nasbíráno na palubovce :)
* Trenére, já si radši na chvilku sednu, ono je to strašně
náročné, já bych se mohl zpotit a to bych nechtěl
* Že si hráč zapomene po tréninku boty, tričko, bundu atd., to
je běžné, ale máme rekordmana, který si zapomněl hokejku už 5
krát a odešel domů bez ní….. a to vše stihnul za 12 tréninků
* „Trenére, já odhlásím svého syna z tréninků“. „Proč to chcete
udělat? Baví ho to“. „On chodí tak uřícený, že mám obavu, aby se
neunavil. Já měla představu, že běhají méně“, říká maminka
chlapečka, který je trochu při těle…

DDM Stod přípravka, Turnaj Dobřany, 1. místo

* Co zjistí trenér, když rozdá dětem krokoměry před
tréninkem? Nejlepší má přes 5 tisíc kroků, většina okolo 4 tisíc,
největší lenoši ani ne 2 tisíce. A to všichni dělají vše stejně!
Hold, když dva dělají totéž, není to totéž.
* Nejoblíbenější letošní barva ve florbalu? Růžová. Nosí ji
všichni. I trenér má růžovou píšťalku.

Florbalová přípravka v Tachově

Kluci trénují v Tatranu!
To, co je pro fotbalistu Viktorka Plzeň, to samé je pro
florbalistu

Tatran

Střešovice.

Historicky

nejúspěšnější

florbalový oddíl v ČR je pojmem pro každého florbalistu. Našim
dvěma nadějím z družstva přípravky,

povedlo se prosadit

do týmu Tatranu Střešovice! Po úspěšných testech v Praze tak
kluci dojíždějí na tréninky Tatranu do Prahy. Dan s Alexem
zažívají

při

tréninku

velkou

konkurenci.

Na

čtyřicet

talentovaných hráčů si snaží splnit svůj sen a hrát jednou za
A tým Střešovic v extralize.

Dan a Alex na tréninku na Tatranu Střešovice

„Naše“ hráčka v reprezentaci USA!
Andrea Košťálová, která hrála ve Stodě za mladší
a starší žáky, a později za dorost a juniorky v Plzni
na Slavii, se dostala do výběru reprezentace USA
ve florbale.
Gratulujeme, Andrej, a držíme palce na Mistrovství
světa.
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F L O R B A L
Nádhernou sezónu završilo družstvo elévů stříbrem
Letos bylo naše florbalové družstvo elévů (kluci
10-12let) postrachem soupeřů. Dařilo se takřka na
každém turnaji. Buď bylo zlato, nebo se domů vezlo
stříbro. Jen jeden turnaj, kdy nás postihla velká
marodka, se nepovedl. Jinak to byla spanilá jízda,
která stodským divákům přinášela úsměv na tvář.
Poslední turnaj hostil Tachov a naše družstvo po
výsledcích: DDM Stod – Tachov červení 7:3 a DDM
Stod – FBC Plzeň bílá 6:3 nastoupilo ve finále proti
FBC Plzeň černá. Nejdříve vedl soupeř 2:0, potom to
naši kluci otočili na 4:2, aby bohužel závěr nevyšel a
výsledkem 4:5 skončili na skvělém 2. místě.
Sezóna 2015-2016 – výsledky družstva elévů
Listopad – Plzeň 1. místo

Liga mužů — Přebor Plzeňského kraje
1.

Go-Go Horšovský Týn

54

2.

DDM Stod

52

3.

SK 2012 Plzeň

37

4.

FBC Sokol Rokycany B

31

5.

TJ Jiskra Domažlice

27

6.

FBŠ Slavia Plzeň

24

7.

FBC APM Automotive Kdyně

12

8.

TJ Dobřany

10

Listopad – Stod 1. místo

2. Liga juniorů ČR skupina A

Prosinec – Plzeň 5. místo
Leden – Tachov 1. místo

Elévové na turnajích

Leden – Plzeň 1. místo
Únor – Stod 2. místo

1.

FBC Autodrom Česká Lípa

47

2.

FBC Plzeň

46

3.

FBC Liberec

45

4.

FBŠ Slavia Plzeň

37

5.

FB Hurrican Karlovy Vary

32

6.

DDM Stod

29

7.

1.FBC DDM Děčín 4

27

8.

ASK Lovosice - LFP

26

9.

FBC DDM Kati Kadaň

19

10.

USK Akademik Cheb

15

11.

TJ Mocní Tuleni GSOŠ Podbořany

O

Březen – Plzeň 2. místo
Duben – Tachov 2. místo
KLUCI, VELKÁ GRATULACE A VYDRŽTE
U SPORTU! :)

Muži berou stříbro!
Stíhací jízda mužů v Plzeňské lize florbalu na první místo těsně
nestačila. Bodová ztráta z počátku sezóny se jen těsně nepovedla
stáhnout. Družstvo Horšovského Týna jsme sice porazili 9:2, vyhráli
osm posledních utkání v řadě a v druhé části sezóny byli nejlepším
družstvem v lize. Posunuli se tabulkou z šestého místa na druhé.
Přesto nám k titulu 2 body scházeli. Sezónu ale hodnotíme jako
skvělou. Povedlo se najít správné složení pětek, zapracovat osm juniorů
do sestavy, hrát na tři lajny, v brance mít dva vyrovnané brankáře.
Prostě velký posun oproti posledním dvěma sezónám. Stod je
výkonnostně zpět a soupeři z nás mají opět respekt. V příští sezóně
chceme titul!
Družstvo hrálo ve složení:
Brankáři: Roman Král, Josef Mlynářík Obránci: Martin Langmajer,
Tomáš Záhrobský, Jaromír Jelínek, Dominik Toupal, Václav Kaše, Roman
Kuběna Útočníci: Jan Mašek, Jakub Šlehofer, Lukáš Berka, Martin
Farkaš, Jan Čermák, Jan Habla, Jiří Klír, Martin Ondrašík, Jakub
Albrecht a kapitán Ondra Plocar
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Pořádali jsme Republikové finále v házené v Plzni
Tradičně naše zařízení pomáhá pořádat republiková finále
ve florbalu. Letos jsme pomáhali na florbalovém RF v Benešově
a následně i na RF v Mladé Boleslavi. Nově však letos DDM Stod
pomáhal pořádat i RF v házené v Plzni. Soutěž byla zařazena do
Sportovní ligy škol o „Pohár ministryně školství“ a tak společně
s Boleveckou ZŠ Plzeň jsme do toho šli a snažili se připravit
účastníkům skvělé zážitky. Startovalo na 168 hráčů, které
nadchnul i doprovodný program v podobě besedy s reprezentanty
nejenom z házené. Ubytovat, odstravovat, zajistit sportovní
stránku mistrovství, doprovodný program pro hráče a diváky, to
vše přeci jen nějaký čas příprav zabere. Těší nás, že republikové
finále mělo velkou odezvu, a to nejen ze strany účastníků a jejich
trenérů. Kromě televize, rozhlasu a médií podpořil tuto akci
i primátor města Plzně pan Zrzavecký, radní pro sport pan Michal
Dvořák či ředitel oddělení sportu z MŠMT ČR pan Šnajder. Toto
finále podpořil i Plzeňský kraj, který zastupovalo hned několik
osobností – ředitelka odboru školství paní doktorka Havlíčková,
nebo předsedkyně školské komise Plzeňského kraje paní Iva
Hořanová. Na stránkách www.sportovniligazs.cz lze najít kromě
výsledků i řadu zajímavostí, fotografií či on-line přenosy
z finálových utkání. Chtěl bych tímto poděkovat všem
zaměstnancům DDM a skoro na 40 pomocníkům za jejich dobře
odvedenou práci, která prezentovala naše zařízení ve velmi dobrém
světle.
Ing. Roman Kuběna, ředitel republikového finále v házené

Naše činnost v Domu dětí a mládeže:
- pravidelná zájmová činnost – kroužky - 660 dětí v 62 zájmových útvarech,
jedná se o děti prvního a druhého stupně základní školy, žáků středních škol,
učňovských oborů a studentů VOŠ.
- nepravidelné akce – maškarní ples, den dětí, keramické soboty, ligová utkání
našich družstev florbalu—1900 účastníků
- soutěže pro základní a střední školy – organizované MŠMT v dopoledních
hodinách – 2400 dětí

V červnu 2016 proběhne předzápis na
kroužky!
V termínu 6.—7. 6. 2016 od 8.00 do
18. 00 hodin. Dětem, které se věnují
pravidelně nějaké aktivitě v DDM chceme
dát jistotu, že na svém kroužku pro ně
bude místo.
Těšíme se na vás!

- metodické dopoledne – keramika, cvičení pro základní školy - hodiny vedené
naším lektorem za přítomnosti učitelů- 892 účastníků
- centrum předškolního vzdělávání /mateřské centrum – 115 dětí
- cvičení pro dospělé- 120 účastníků
- volnočasový

klub

- Kluby otevřených dveří Klub Oceán, Klub Déčko

7500 vstupů
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