Dům dětí a mládeže Stod, okres Plzeň – jih
Nádražní 722, 333 01 Stod

MATEŘSKÉ CENTRUM MÁJA
- Působí jako informativní, výchovné a
oddechové centrum pro matky na
mateřské dovolené a jejich malé děti.

- pomáhá odstranit izolaci žen na
mateřské dovolené
- podporuje vzájemné setkávání malých
dětí se svými vrstevníky a tím i jejich
správný vývoj

KLUBY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
„DÉČKO“ A „OCEÁN – SLUNÍČKO“
- v klubu děti mohou plnohodnotně trávit
volný čas, čekat než začne kroužek, nebo
pojede autobus či vlak. Vždy je přítomen
pedagogický dozor.

- každý den v týdnu je pro děti
připraven program

- Kluby otevřených dveří finančně podporuje město Stod a Plzeňský kraj v rámci
grantového programu.
Podrobnější informace o MC Mája či klubech naleznete na www.ddmstod.cz
Tel: 377 901 263, e-mail: mddmstod@volny.cz
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- kompletní nabídku zájmových útvarů (ZÚ)
pro každý školní rok si můžete prohlédnout
na našich nástěnkách nebo internetových
stránkách.

- na každý kroužek potřebujete jednu
přihlášku. Každoročně nabízíme přes
40 zájmových útvarů různorodého
zaměření.

. počet míst v jednotlivých zájmových
útvarech je omezen, proto neváhejte
s přihlášením.

- cena ZÚ je dotována ze státní dotace
a dotace od města Stod
Podrobnější informace naleznete na www.ddmstod.cz
Tel: 377 901 263, e-mail: mddmstod@volny.cz
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- Nabízíme Vám pobyty v příjemném prostředí u
Hracholuské přehrady. Areál se nachází v údolí
řeky Mže v klidném místě uprostřed přírody.
Přímo nad areálem se tyčí hrad Buben.

- školní výlety, dětské tábory, sportovní
soustředění, víkendové akce, školení a kurzy,
porady a prezentace…

- areál je dostupný jak vlakovou, tak
autobusovou dopravou
- pobyt na TZ je možný v období duben říjen

- veřejná doprava je stále dražší a jízdní
řády nám mnohdy nevyhovují…

- pokud řešíte problém jak se dostat na seminář,
výlet, soustředění, jak převézt vybavení, či jak
dopravit děti na kurz nebo soutěž, máme pro Vás
ideální řešení: naším mikrobusem

- v případě zájmu o dopravu nás prosím
kontaktujte s dostatečným předstihem

Podrobnější informace o dopravě nebo TZ Buben naleznete na www.ddmstod.cz
Tel: 603 208 206, 377 901 263, e-mail: mddmstod@volny.cz
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FLORBAL
Sport, který uchvátil Českou republiku a který je v současné době jedním z mála, kde členská základna
každoročně roste o tisíce nových florbalistů. Na školách je florbal nejpopulárnějším sportem od roku 2003 a
věnuje se mu více školáků než dřívějšímu fenoménu – kopané.
V září 1993 DDM Stod zakládá první florbalový oddíl v Západočeském kraji – TJ Olympionik DDM Stod

Dosavadní úspěchy
1994 – MČR – 4. místo – mladší žáci
1995 – MČR – 4. místo – žákyně
1996 – MČR – 4. místo – žákyně
- 6. místo – mladší žáci
1997 – MČR – 3. místo – žákyně
- 8. místo – starší žáci
1998 – MČR – 1. místo – žákyně
- 12. místo – starší žáci
2003 – MČR – 3. místo – starší žákyně
Družstva DDM Stod (ZŠ Stod) získala v letech 1993 – 2010
celkem přeš 30 titulů okresních přeborníků a přes 12 titulů
krajských přeborníků ve florbalu.

Další významná umístění
1995 – 1. místo turnaj v Třeboni – starší žákyně
1996-97 – 11. místo 1. liga žen ČR – družstvo žákyň – startující za ženy
2003 – 1. místo – mezinárodní turnaj Exel Cup (Pragua Games) – žákyně
2003 – 1. místo turnaj Rokycany – muži
2003 – 5. místo družstev mužů na mezinárodním turnaji Czech Open za
účasti 120 družstev
2004 – 1. místo turnaj Rokycany – muži
2004 – 1. místo turnaj Toužim – muži
2004 – 10. místo 1. Liga ČR – juniorek
2005 – 1. místo turnaj Toužim – žáci
2005 – 1. místo turnaj Beroun – žáci
2008 – 3. místo – 2. Liga ČR mužů
2009 – 5. místo družstvo veteránů – muži na mezinárodním turnaji
Czech Open (neoficiální ME družstev)
2009 – 1. místo Chotěšovská liga – ml. Žáci
2010 – 3. místo liga ml. žáků Plzeňského a Karlovarského kraje
2010 – 1. místo Chotěšovská liga – ml. Žáci
2010 – 1. místo Chodský pohár ( družstvo DDM Stod a FLK Tachov)
2010 – 2. místo Chodská liga - muži

Podrobnější informace naleznete na www.ddmstod.cz
Tel: 603 208 206, 377 901 263, e-mail: mddmstod@volny.cz
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PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽÍ
Některé zájmové útvary, do kterých jsou soustředěné sportovně talentované děti, hrají své ligové soutěže a dosahují
okresních, krajských či celostátních úspěchů. Jedná se o ZÚ Florbalu, Atletiky, Volejbalu a Stolního tenisu. Ty
nejtalentovanější jedinci obdrželi i pozvánku do reprezentace ČR či krajského výběru Plzeňského kraje.

Florbal
Tomáš Pírek – útočník – reprezentace ČR
Lucie Kardová – brankářka – reprezentace ČR
Ondřej Plocar, Miloslav Štýs, Lukáš Foni, Vojtěch
Mlnařík, Jiří Nováček, Lukáš Berka, Václav Kaše, Pavla
Bejčková – výběr Plzeňského kraje

Atletika
Iveta Güterová (koule, disk, oštěp) – reprezentace ČR
Petr Novák (trojskok, dálka) – reprezentace ČR
Stanislav Pamula (hod míčkem) – reprezentace ČR,
držitel rekordu v hodu kriketovým míčkem v kategorii
mladší žáci – 83 m

Každoročně také pořádáme na 40 sportovních
soutěží pro žáky a studenty základních a středních
škol.
Volejbal
Kateřina Vlková – výběr
Plzeňského kraje

V ROCE 2011 se DDM STOD STAL
POŘADATELEM
14. – 15. 2. 2011
Republikového finále ČR ve florbalu 6. – 7. tříd ZŠ,
v Plzni

Okresní přebory – v okresu Plzeň – jih pořádáme
v těchto sportech: atletika, minifotbal, basketbal, volejbal,
softbal, florbal, přehazovaná, aerobic, vybíjená

Krajské přebory Plzeňského kraje – pořádáme
florbalové soutěže (v šesti kategoriích)

Kvalifikace o mistrovství ČR – pořádáme

16. – 17. 2. 2011
Republikového finále ČR ve florbalu 8. – 9. tříd ZŠ,
v Plzni
23. – 31. 5. 2011
ISF soutěže – Mistrovství světa ve
florbalu středních škol
(15 – 17 let), v Plzni

florbalové soutěže (v šesti kategoriích)

Podrobnější informace naleznete na www.ddmstod.cz
Tel: 377 901 263, e-mail: mddmstod@volny.cz

