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

16
Novinky v DDM
...

L i s t o p a d 2016

Zveme Vás:

Noví zaměstnanci

26. 11. 2016 Florbalový turnaj mladší žáci

Nové kroužky

19. 12. 2016 Vánoční diskotéka

Noví zaměstnanci:

4. 2. 2017

Maškarní ples

Lenka Kučerová:
Aby se to nepletlo, jmenuji se Lenka. Od
září mě můžete vídat v DDM jako novou
interní pracovnici, kde se starám
především o kluby, ale také vedu tři
kroužky – Zálesáka, Taneční skupinu
a hodiny počítačů. Pracovat s dětmi byl
můj sen už od dětství, a tak jsem ráda, že
tomu tak je,
a já se mohu radovat ,
někdy i zlobit, s dětmi, od rána do večera. Kontaktujte nás:
Web:
www.ddmstod.eu
Facebook:
www.facebook.com/ddm.stod
Instagram
www.instagram.com/ddmstod
Rajče: ddmstod.rajce.idnes.cz

Michal Křížek:
Ahooooj všem, jmenuji se Michal a od září jsem novým
členem týmu DDM Stod. Zde se starám zejména
o propagaci, také ale vedu hned čtyři kroužky – TV STOD,
Stolní tenis, Florbal a Atletiku. No a když zrovna nejsem
tady, tak mě můžete zastihnout za mikrofonem v rádiu.
Vždycky jsem si přál, aby se má práce stala mým
koníčkem. Dnes můžu říct, že tomu tak je.
16. vydání, vychází v nákladu 3000 kusů

1

KREATIV

mddmstod@volny.cz

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

Nové kroužky:
Zálesák:
Je naprostou novinkou, a přesto se stal jedním z
nejoblíbenějších kroužků v DDM. Děti se učí zábavnou
formou o přírodě, objevují ji, vyrábějí z přírodnin a na
programu jsou i exkurze za zajímavými profesemi. Pestrý
program tak učí děti novým věcem a ještě k tomu je velmi
baví.
Zálesák je v pondělí od 14.00 do 15.30 s Lenkou Kučerovou.

Taneční skupina:
Taneční skupina je určena pro všechny, kteří mají rádi
tanec a hudbu. Pro velký zájem a velký věkový rozdíl jsme
založili taneční skupiny rovnou dvě. Děti si vyzkouší
všechny styly tanců a učí se choreografii určenou
k veřejnému vystoupení. Jsou tak velmi motivovány
a tancování je baví, což je první krok úspěchu.
Tancujeme v úterý od 16.00 do 17.00

TV STOD – připoj se!

a od 17.00 do 18.00
s Lenkou Kučerovou.

Gymnastika:
Gymnastika by měla být základem pro každý sport, proto
jsme neváhali a od letošního roku jsme ji zařadili mezi
naše kroužky. Je pro holky i pro kluky.
V hodinách gymnastiky zvyšují děti svou
ohebnost,
trénují rozsahy, provádíme posilovací a zpevňovací cvičení,
cviky na rovnováhu, obratnost, lehkou akrobacii, a s tím
vším klademe důraz na správné držení těla a gymnastický
postoj.
Gymnastika je každý čtvrtek od
vedením Lucie Hroudové.
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Dnešní sny dětí a teenagerů už jsou dávno úplně
jiné než dřív. Co si myslíte, že by vám odpověděli,
když byste se jich zeptali na jejich vysněné
povolání? Řekli by
kosmonauta? Nebo snad
detektiva? Těžko říct. Jak jde čas, řada věcí se
mění. Příkladem byl náš nábor, který jsme dělali na
zdejší základní škole. Stačila jedna otázka
a propuklo doslova davové šílenství: „Sledujete
někdo YouTube?“ V tu chvíli nám bylo jasné, čím
chce spousta dětí být – YouTuberem!
Na důkaz toho, že jdeme s dobou, jsme se proto
rozhodli vytvořit náš vlastní projekt, který už
teď můžete sledovat právě na YouTube. Jeho
jméno je TV STOD! V rámci něho se účastníci
podílí na tvorbě internetového pořadu, natáčí
videa, vymýšlí rádiové vstupy a tím vstupují do
mediálního světa, kde se nejvíce oceňuje humor a
originalita.
Připojte se i vy a sledujte, jak se daří
našim
mladým moderátorům.
Je tady TV STOD!
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Vítězná přípravka :)
5. listopadu cestovalo družstvo florbalové přípravky ke svému
prvnímu letošnímu ligovému turnaji do haly ZČU Plzeň. Cílem
bylo si ověřit naši výkonnost v konkurenci předních družstev
Plzeňského kraje a nasbírat zápasové zkušenosti. K velkému
překvapení nás i našich soupeřů jsme všechny porazili a slavili
tak nečekané vítězství v turnaji. Jak se toto vítězství rodilo?
DDM Stod:FLK Tachov 5:2 Góly: Kuběna 3, Kuba 2
DDM Stod:FBŠ Plzeň „A“ 6:3 Góly: Kuběna 3, Kuba 2,
Vágnerová 1
DDM Stod:FBC Plzeň „A“ 5:3 Góly: Kuběna 4, Kuba 1
DDM Stod:FBŠ Plzeň „B“ 7:4 Góly: Kuběna 3, Vágnerová 2,
Fazelkašová 1, Čemoláková 1
DDM Stod:FBC Plzeň „B“ 4:0 Góly: Kuběna 3, Špatenka 1
DDM Stod:TJ Tlučná 8:2 Góly: Kuběna 3, Kuba, Cibulka,
Brandnerová, Fišl, Čemoláková po 1
Gratulujeme hráčům a hráčkám a už se těšíme na další ligové
kolo, které proběhne 18. 12.

Kolik je u nás účastníků?
Letošní rok máme 741 žáků
a studentů, 75 předškoláků, 165
dospělých v zájmových útvarech.
Kluby Oceán a Déčko navštěvuje
212 dětí.
Celkem Dům dětí a mládeže
navštěvuje pravidelně 1193 osob.
Tento rok máme celkem 68
zájmových útvarů.
Děkujeme za Váš zájem! :)

Jan Gruber (s dětmi na zápase)

Střípky z florbalu

Mladší žáci ve finále!
Ve stejný den jako družstvo přípravky cestovalo i družstvo
mladších žáků ke svému prvnímu ligovému turnaji do Plzně.
Zvučná jména soupeřů budila respekt, ale ono nám to šlo a
zastavilo nás až ve finále družstvo FBŠ Slavie „A“.
Nejdříve se povedlo po dvou vítězstvích vyhrát základní
skupinu po výsledcích.
DDM Stod: FBŠ Slávia Plzeň 10:1,
DDM Stod: USK Cheb 5:4
FINÁLE: DDM Stod: FBŠ Slavie Plzeň „A“ 1:3
Ve finále nás porážka 1:3 sice trochu mrzela, ale i tak je
vstup do sezóny senzační. Stod za kratší konec ve finále
netahal, ale bohužel tentokráte neproměňoval vytvořené
šance. S předvedenou hrou u trenérů vládla spokojenost.
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→ Družstvo přípravky má letos 33 hráčů
(z toho 8 dívek)!
→ Nově všechny kategorie trénují
švédským modelem, kde je cílem, aby
hráč po celou dobu tréninku byl v pohybu,
trénuje se po stanovištích v menším
počtu hráčů s větším počtem trenérů.
→ Máme dva nové trenéry licence D a dva
nové rozhodčí licence N – v obou
případech úspěšně zkoušky zvládli Vašek
Kaše a Jan Gruber
→ Už třetí rok po sobě na hostování do
DDM Stod přišel brankář z FLK Tachov
– Dan Karásek, aby se opět ujal postu
brankářské jedničky v družstvu juniorů.
→ Na roční hostování do FBŠ Plzeň
odešel Martin Petřík a Matěj Albrecht,
trénovat budou ve Stodě i v Plzni.
→ Novou posilou trenérského týmu
přípravky se stal Ondřej Plocar – kapitán
družstva mužů.
→ Na roční hostování do Tatranu
Střešovice odešel Dan Pavlac a Alex
Kuběna, oba dva budou hrát v letošní
sezóně za Stod i Tatran a trénovat ve
Stodě a v Praze
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Florbalová sezóna odstartovala!

Družstvo
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Naše družstva vstoupila do florbalové sezóny vítězně.
Družstvo mužů po čtyřech utkáních vede tabulku své
soutěže. Loni druhý tým soutěže by letos rád Plzeňský
přebor vyhrál a postoupil. Dosavadní výsledky ukazují, že
by se to mohlo podařit.
Dosavadní výsledky:
DDM Stod : FBC Forsee Plzeň 7:0, DDM Stod :
Rokycany 5:1 DDM Stod : FBŠ Slávia Plzeň 8:1,
DDM Stod : TJ Jiskra Domažlice 7:2

DDM Stod

4

4

0

0

12

27

4

23

SPORT
CLUB Klatovy

2

2

0

0

6

12

5

7

TJ Jiskra
Domažlice B

4

2

0

2

6

15

17

-2

FBŠ SLAVIA
Plzeň C

4

2

0

2

6

9

15

-6

FBC ROKYCANY B

2

0

0

2

0

2

9

-7

FBC FORSEE PLZEŇ

4

0

0

4

0

4

19

-15

Plzeňská liga mužů →
Družstvo

Z

V

R

P

B
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Litolica Lisboa
99

4

4

0

0

12

30

11

19

DDM Stod Pohodový
100D

6

3

1

2

10

23

20

3

Florbal Ústí

4

3

0

1

9

34

12

22

FBC Česká
Lípa

4

2

1

1

7

15

12

3

Florbalová
akademie MBTull. Dew

4

2

1

1

7

14

13

1

FBC Trutnov
(DTJ)

4

2

0

2

6

13

27

-14

FORZA Tatran

2

1

1

0

4

15

6

9

ASK Lovosice
- LFP

6

1

1

4

4

22

23

-1

Florbalová
akademie MB

4

1

0

3

3

8

22

-14

SK Florbal
Benešov

6

0

1

5

1

17

45

-28

Pohár hejtmana ve florbalu – Stod vybojoval
skvělé 5. místo v kraji!

O týden dříve vstoupilo do své sezóny i družstvo
veteránů. To stihlo odehrát už šest utkání. S bilancí
tři vítězství, jedna remíza a dvě porážky získalo zatím 10 bodů do tabulky. Jelikož je soutěž
vyrovnaná a ztrácí i soupeři, tak jsme zatím
na pěkném druhém místě :)
← 1. liga ČR
Nejpozději – až 23. 10. vstoupilo do své soutěže
družstvo juniorů. 2. liga ČR je velice kvalitní soutěží,
kde uhrát dobrý výsledek je velice těžké.
Nastupujete proti družstvům z velkých měst, která
mají mnohonásobně vyšší základnu, vlastní haly, kvalitnější vybavení. Je to tak trochu boj kočky s myší.
O to větší je šok, kdy Stod tři utkání hrál, třikrát
vyhrál a je v tabulce na třetím místě! Držíme palce,
aby tento pohádkový vstup do sezóny dál pokračoval.
DDM Stod : ASK Lovosice 6:2, DDM Stod :
Sokolov 8:4, DDM Stod : Chomutov 6:3
2. liga juniorů ČR ↓

Družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

FBC Liberec

4

4

0

0

12

26

10

16

FBŠ SLAVIA
Plzeň

4

3

1

0

10

25

11

14

DDM Stod

3

3

0

0

9

20

9

11

ASK Lovosice LFP

6

3

0

9

0

17

20

-3

FbC Plzeň

4

2

1

1

7

12

9

3

Florbal Chomutov

4

2

0

2

6

19

16

3

1. FBC DDM
Děčín 4

4

2

0

2

6

20

26

-6

FBC Gabriela
Česká Lípa

3

1

0

2

3

23

20

3

Florbal Ústí B

2

1

0

2

3

9

10

-1

Florbal Sokolov

6

1

0

5

3

25

41

-16

Útočníci: Dan Pavlac, Kristián Šobr, Alex Kuběna, Patrik
Jelínek

FB Hurrican
Karlovy Vary

6

0

0

6

0

13

37

-24
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Družstvo složené z hráčů florbalu startovalo pod názvem
Pohodový100D na Poháru hejtmana v Plzni 4. 10. 2016 v Městské
sportovní hale. Za účasti 20 družstev z Plzeňského kraje
družstvo vypadlo těsně až ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem
turnaje.
Skupina C
Pohodovy 100D – ZŠ Chlumčany 3:2, Pohodovy 100D – ZŠ Staňkov 4:0, Pohodovy 100D – ZŠ Radnice 13:0, Pohodovy 100D – 22.
ZŠ Plzeň 2:5 Po základní části 2. místo ve skupině C.
Osmifinále
Pohodovy 100D – ZŠ Měčín 10:2
Čtvrtfinále
Pohodovy 100D – ZŠ Tolstého Klatovy 3:4
o 5. – 8. místo
Pohodovy 100D – 22. ZŠ Plzeň 4:1
o 5. místo
Pohodovy 100D – ZŠ Čapkova Klatovy 8:2

Družstvo startovalo pod taktovkou trenérské dvojice
Lenka Kuběnová – Jan Gruber ve složení:
Brankář: Matyáš Krátký, obrana: Jan Schejbal, Václav
Aubrecht, Patrik Kučera
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Příměstský tábor ve znamení sportu a tvořivosti
Na podzimní prázdniny to v DDM Stod žilo sportem a tvořením. Celkem
dvacet dětí se totiž zúčastnilo dvoudenního příměstského tábora, kde
mohly soutěžit o spoustu sladkých, ale i věcných cen.
V programu si tak děti třeba mohly zahrát fotbal, florbal či vybíjenou,
vydaly se na velkou „bojovku“ nebo si mohly vyrobit podzimní výrobek. To
vše probíhalo hned ve dvou družstvech, jejichž jména si sami táborníci
vymysleli – „Návštěvníci“ a „Nej diamant“. Jedním z vrcholů pak byla
dětská olympiáda. Zde se naši mladí sportovci utkali hned v pěti
disciplínách: běh, hod medicinbalem, skok z místa, přesnost a překážková
dráha. A stálo to za to! Jak kluci, tak holky podávali skvělé výkony, a bitva
o medaile byla tak o to napínavější. Z chlapců se nakonec nejlepším
olympionikem stal
Petr Strejc, z děvčat zase nejvíce zaválela Nikola
Tománková. Dva dny utekly jako voda a teď už zase honem zpátky do
školy. Není ale třeba smutnit, brzy se zase uvidíme!

Kdo chce zase na příměstský tábor?
Po úspěšném táboře o podzimních prázdninách, nás čekají tento
školní rok ještě dva příměstské tábory. Jeden termín bude o jarních
prázdninách 13. 2—17. 2. 2017 a druhý termín bude 10.7—14. 7. 2017.
V ceně tábora je pitný režim, strava a program na celý den. Cena je
1200 Kč. Závazné přihlášky a platbu můžete provést od 5. 12. 2016
do 6.2. 2017 v DDM. Děti budou malovat, vyrábět, sportovat,
soutěžit a nuda bude v tomto týdnu cizí slovo! Těšíme se na vás!

MC Mája
Jsme velmi rádi, že mateřské centrum je
plné od první hodiny v září až do poslední
hodiny v květnu! Rodiče si uvědomují, jak
důležitý je všestranný rozvoj od dětství.
V hodinách na MC Mája nejen sportujeme,
ale i tvoříme. Cvičíme pravidelně každé
úterý a čtvrtek od 10h do 11h.
16. vydání, vychází v nákladu 3000 kusů
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Pozor, pozor!
Otvíráme nový kroužek Aikida pro dospělé. Hodiny budou
pod vedením Emila Barana, který vede kroužek i pro děti.
Emil pochazí z Přerova a je mu 31 let. Do Stoda se
přistěhoval teprve minulý rok. Jako malý zkoušel karate,
ale nakonec přešel na aikido, kterému se věnuje od svých
11 let a pořád se zdokonaluje. Aikido ho naplňuje a rád ho
učí ostatní. Má 2 dany, baví ho práce s dětmi. Je klidný,
ale také cílevědomý člověk. V DDM vede aikido pro děti
a od 22. listopadu začíná aikido
pro dospělé.
Neváhejte
místo!

a

zarezervujte

si

Jak to u nás vypadá?

KLUB DÉČKO

KUCHYŇKA

CVIČEBNÍ SÁL

PC UČEBNA

Otvírací doba klubů:
Pondělí

12.30—17.30

Úterý

12.30– 17.00

Středa

12.30– 17.30

Čtvrtek

12.30– 17.30

Pátek

12.30– 15.00

KLUB OCEÁN

KANCELÁŘ

KLUB OCEÁN
BOSU

ATLETIKA

B

Atletické závody na Petříně

Dne 30. září se uskutečnily závody krajského víceboje
O
přípravek. Pro DDM Stod byla tato sportovní výprava velmi
S
úspěšná.
Za tým DDM Stod nás reprezentovalo 12 dětí
U
a z celkového počtu 220 závodníků si naši dva atleti domů
odvezli bronzovou medaili. Byla to Klárka Pflugová v kategorii
dívky 2007-2008, a Matyáš Frček v kategorii 2009-2010.
Všem atletům moc gratulujeme za výsledky a těšíme se na
další sportovní zážitky v příští sezoně!
16. vydání, vychází v nákladu 3000 kusů
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