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

4.
Slovo na úvod
Vážení rodiče a přátelé DDM Stod, milé děti,
dostáváte do rukou podzimní číslo časopisu Domeček.
Věříme, že vám jeho četba zpříjemní sychravé dny. Je
nám potěšením, že nové číslo můžeme zahájit Vaším
vlastním dopisem, který naše redakce obdržela:

Hlavní témata:
 Tvoření pod taktovkou Olinky Broadfoot
 Kalendář sportovních akcí
 Zájmové útvary se představují...
 Podzimní aktivity a soutěže v DDM Stod

Barevný podzim v DDM STOD

„Milý Domečku, chtěla bych tvým prostřednictvím poděkovat za nabídku nových kroužků, které letos DDM
ve Stodě nabídl. Náš chlapec, se kterým není vždy lehké
pořízení, si dokonce sám vybral a na každou novou hodinu
se těší. Spokojená maminka z Chotěšova.“ Přijato z adresy slunicko8547@seznam.cz.
Za psaní děkujeme a budeme se těšit na další nápady, komentáře a připomínky, které dorazí na redakční e-mail
domecekredakce@seznam.cz.

Když venku fouká vítr, je nejlepší schovat se dovnitř
a hrát si v klubu. To každý klubař z DDM dobře ví!

Novinky v DDM Stod
Živé zážitky na fotografiích DDM Stod
Nezapomeňte, že fotografie ze všech činností probíhajících v DDM Stod jsou průběžně umisťovány na portálu
Rajče.net, naleznete je na odkazu:
http://ddmstod.rajce.idnes.cz/.
Jako ryba ve vodě...
V klubu Oceán čeká na malé návštěvníky překvapení.
Naleznou zde akvárium s živými rybkami. Pojď je s námi
pozorovat a starat se o ně.

Na houby do lesa, nebo k nám! Na fotografii vidíte
podzimní výzdobu v DDM Stod.

Kdo se postaral o novou výzdobu?
Pokud půjdete do výtverného ateliéru DDM Stod, narazíte na krásný podzimní strom, o který se postaraly děti
ze ZÚ Kreativ. A že je to vskutku umělecký počin poznáte
hned na první pohled– koruna totiž vznikla obtiskáváním nabarvených lístků přímo na stěnu.
Kluby DDM Stod: svět Playstationu 2
Nové konzole a obrazovky pro hry Playstation 2 naleznete v klubu Déčko. Neváhejte a přijďte si s kamarády zahrát, čeká zde na Vás velké množství her. Na své si přijdou
milovníci fantasy příběhů, kreslených hrdinů pro malé i velké, aut, motorek, letadel i nebezpečných bojových misí.
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Zápis do zájmových útvarů DDM Stod letos probíhal
ve velkém. Výjimkou nebyly ani fronty čekajících.
domecekredakce@seznam.cz
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Zájmové útvary se představují...
ZÚ ve spolupráci se ZŠ Stod
V letošním roce probíhá několik zájmových útvarů ve spolupráci se ZŠ Stod pod vedením pedagogů školy. Na fotografii
si můžete prohlédnout jeden z probíhajících kroužků, Pohybovou
přípravku, který vede Naďa Cíchová. Koná se každý týden
ve čtvrtek od 14:00 do 15:00.

ZÚ Pohybová přípravka
ZÚ Dance Show
Oblíbený kroužek pod vedením Markéty Römanové se letos opět
rozrostl. Nově zde naleznete i několik chlapců, kteří žijí tancem.
Všem mladým tanečníkům a tanečnicím moderních tanců přejeme
hodně zábavy a budeme se těšit na jejich nové vystoupení.
ZÚ probíhá ve cvičebním sále DDM každé pondělí 16:30-17:30.

ZÚ Buginy Berg: závodníci jsou připraveni ke startu

ZÚ Dance Show
Horká novinka letošního roku:
ZÚ Buginy Berg
Velký zájem především v řadách kluků
vzbudil nový kroužek Bugin. V období
podzimu, jara a léta se závodníci prohánějí v parku před DDM. Ošklivé počasí je
pak skvělou příležitostí dozvědět se něco
o pravidelech silničního provozu a řidičských dovednostech. Kroužky probíhají
pod vedením Jiřího Mimry každý čtvrtek.

ZÚ Little Pet Shop Club

ZÚ Little Pet Shop Club

POKUD JSTE ZDE NENALEZLI
SVŮJ KROUŽEK, MŮŽETE SE
NA NĚJ TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
ČASOPISU!
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Také pro holky byl letos otevřen zcela nový kroužek. Schází
se zde prima pohodová parta kamarádek, které si hrají se
svými zvířecími mazlíčky. Pohodovou atmosféru si přicházejí
pravidelně užít každý týden ve středu od 14:00 do 15:00.

ZÚ Kreativ

ZÚ Kreativ

Probíhá každý pátek
15:00-16:30
pod vedením Moniky
Kuběnové ve výtvarném ateliéru DDM
Stod. Děti se zde
seznámí s mnoha
netradičními technikami na pomezí
výtvarnořemeslných prací.

MK ČRE 20379
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Akce v Mateřském centru Mája: Podzimní štrůdlování
V pondělí 15. 10. 2012 se v prostorách DDM Stod konal již
druhý ročník akce, který nese název po oblíbené podzimní
lahůdce. Přivítali jsme zde celkem 21 dětí, 19 maminek, 2
tatínky a také jednu babičku. V krásné atmosféře jsme si
řekli básničku o tom, jak se peče správný štrůdl a poté jsme
návod sami vyzkoušeli. A že funguje se ukázalo ve chvíli, kdy
z trouby začaly vonět první dětské štrůdlíky. Některé děti
jej ihned ochutnaly, jiné je přinesly domů svým starším sourozencům či tatínkům. Všem zúčastněným děkujeme za vytvoření přátelské atmosféry.
Příští akce MC Mája:
Podzimní štrůdlování v MC Mája: děti za pomoci
maminek, babiček a tatínků připravují voňavý štrůdl

3. 12. Adventní tvořeníčko
18. 12. Pohádkové Vánoce

Akce keramických ZÚ: tvorba reliéfu s Olinkou Broadfoot

Termíny sobotních keramik
pro veřejnost
1. 12. 2012; 5. 1., 2. 2. 2013

Šárka Brunátová, která vede keramické
kroužky v DDM Stod, zprostředkovala
dospělým i dětem krásný zážitek. Po skvělé
akci, která proběhla s umělkyní Olinkou
Broadfoot v keramické dílně DDM Stod
v minulém školním roce, se nyní mohli
zúčastnit další lekce, a to ve stylovém
prostředí „Staré pece“ v cihelně. Vyzkoušeli si zde 11. 10. s její pomocí tvorbu reliéfu a vznikala zde díla vskutku mistrovská.
Naše poděkování tak patří nejen Olince
Broadfoot, ale i Šárce Brunátové, proto
na konci umělecké lekce byly obě obdarovány květinou.

Americká umělkyně s českými
kořeny: Olinka Broadfoot při práci

Novinářský klub DDM Stod
Ahoj, my jsme novináři DDM Stod,
Budeme Vám v každém dalším čísle přinášet zajímavé reportáže,
nápady, komiksy a vtipy. Podepisovat se budeme našimi přezdívkami, které jsme si sami vymysleli.
A víte co? Začneme hned!

„Je to barevné, ale není to vidět.
Co to je?“
ZAKOPANÉ PASTELKY
by Pan Ču

Chceš se k nám přidat? Tak přijď v úterý v 16:00
do DDM Stod na naši pravidelnou schůzku.
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Na těchto fotografiích jsme pro Vás zachytili stodský podzim. Není krásný? Naše další
fotografie naleznete na Rajčeti.

Foto: Márosaurus

Foto: Áčko

Mladí novináři z DDM Stod si na jedné z prvních
hodin vyzkoušeli práci s fotoaparátem.
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Zprávy z klubů Oceán a Déčko
V letošním roce jsme v hojném počtu odstartovali hry
a soutěže v klubu Oceán a Déčko. Aby se Vám u nás líbilo
ještě více, opět jsme pro Vás připravili celoroční soutěž
o KLUBAŘE ROKU. Na soutěžící čekají krásné ceny. Potenciální Klubaři se mohou hlásit v DDM, pro více informací
sledujte nástěnky, Facebook a naše webové stránky.
To není všechno! Abychom předešli nudě, připravili jsme si pro Vás od měsíce listopadu činnosti, které Vás budou provázet po celý měsíc. Na programu budou kvízy, hádanky, dovednostní soutěže, drobné výtvarné vyrábění a mnoho dalšího.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Najdete se??? Foto z různých činností v DDM Stod.

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ
ŽIJEME SPORTEM!
(akce, které pořádá DDM Stod anebo na akci
startují naše družstva)
9. 11. OP ve florbalu ZŠ dívky 8.-9. třída, Plzeň
11. 11. Florbal, Liga starších žáků, Tachov
14. 11. OP v basketbalu ZŠ, kategorie IV. Hoši, Přeštice
15. 11. OP v basketbalu ZŠ, kategorie IV. Dívky, Přeštice
17. 11. Florbal, 1. liga BLMF, Plzeň
17. 11. Florbal, Liga Veteráni, Benešov
18. 11. Florbal, Liga dívek, Tlučná
24. 11. Florbal, 3. liga mužů, Domažlice
25. 11. OP v Aerobicu ZŠ, Kategorie II., III., IV., hoši
i dívky, Stod
30. 11. KP ve florbalu ZŠ, kat. III., dívky
30. 11. Střelba na radar, Plzeň
1.12. Florbal, Liga Veteráni, Hostinné
1. 12. Florbal, Liga dorostenců, Františkovy Lázně
1. 12. Flobal, Liga starších žáků, Domažlice
2.12. Florbal, 1. liga BLMF
7. 12. KP ve florbalu ZŠ, IV. Kategorie chlapci, Plzeň
7.12. Střelba na radar, Plzeň

Cvičení žen a dívek v sále DDM Stod

ZÚ Cvičení rodičů a dětí

9.12. Florbal, Liga dívek, Nezvěstice
10. 12. KP v házené ZŠ hoši a dívky, IV. Kategorie, Plzeň
12. 12. OP ve volejbalu, ZŠ hoši, IV. Kategorie, Přeštice
13. 12. OP ve volejbalu dívky, IV. Kategorie, Přeštice
14. 12. KP ve florbalu ZŠ, kategorie III. hoši, Plzeň
14. 12. Střelba na radar, Plzeň
16. 12. Florbal, Liga starších žáků, Domažlice
16. 12. Florbal, Liga veteráni, Domažlice
19. 12. KP ve florbalu ZŠ, IV. Kategorie, dívky, Plzeň
19. 12. Střelba na radar, Plzeň

ZÚ English Club

Tvorba vánoční keramiky pro třídyZŠ

22. 12. Florbal, 3. liga mužů, Františkovy Lázně
6. 1. Florbal, liga starších žáků, Sokolov

Náš další florbalový úspěch: účast stodských hráček na soustředění pro výběr juniorské reprezentace dívek

Stodské hráčky na soustředění

12. 1. Florbal, Liga dorostenců, Plzeň
13. 1. Florbal, 3. liga mužů

Na soustředění do Par-

dubic byly pozvány ty
nejlepší hráčky z celé
republiky. Celkem se zde
sešlo na 60 dívek, mezi
které se dostaly i hráčky z DDM Stod: Lucie
Šišková, Pavla Bejčková,
Andrea Košťálová
a Barbora Mlnáříková.

6. 1. Florbal, 1. liga BLMF, Nezvěstice

19. 1. Florbal, Liga veteránů, Praha-Děkanka
19. 1. Florbal, Liga starších žáků, Domažlice
20. 1. Florbal, Liga dívek, Stod
21. 1. Kvalifikace o MČR florbal, ZŠ kategorie III. a IV.
Hoši, Plzeň

Atletická fáze tréninku

To je veliký úspěch pro celý náš oddíl, ale především je to úspěch pro samotné hráčky.
V centru pozornosti stály dívky s ročníkem narození 1995/1996, takže jsme věděli,
že to budeme mít velice těžké (naše hráčky jsou ročníky 1997/1998). Naším úkolem
bylo si testem zkušebně projít a zanechat co nejlepší vizitku. Absolvovaný trénink byl
třífázový, z toho byly dvě fáze florbalové (trénink a hra) a jedna fáze atletika
(člunkový běh, sprint na 20m, skok z místa, ohyb, sklapovačky a mnoho dalších atletických prvků). Výsledky výběru ještě nemáme.

25. 1. Kvalifikace o MČR florbal, ZŠ kategorie III. a IV.
dívky, Plzeň
26. 1. Florbal, 3. liga mužů, Domažlice
30. 1. ŠFL Stod, I. stupeň

Pro více informací navštivte webové stránky:
www.blmf.cz—utkání Bohemia ligy malého
florbalu
www.cfbu.cz—Liga Karlovarského a Plzeňského
kraje

DRŽÍME PALCE VŠEM STODSKÝM FLORBALOVÝM TÝMŮM!!!
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