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Program pro děti



Ceny pro děti



Soutěž pro dospělé



Soutěž o nejlepší
masku



Fotokoutek
Těšíme se na vás!

Co takhle se před Vánocemi trochu odreagovat? Na
tuhle otázku jsme v úterý 20. prosince dostali jasnou
odpověď. Vánoční diskotéky se totiž zúčastnila více než stovka nadšených dětí a rodičů,
díky čemuž jsme dokázali zcela naplnit malý sál místního kulturního střediska.
Kdo dorazil, nelitoval! Program, na kterém se podílely naše děti z kroužku TV Stod, se od
samotného začátku nesl ve stylu tance a hlavně pořádného řádění. Přemlouvání nebylo
třeba. Jak děti, tak rodiče se vánoční atmosférou nechali strhnout téměř okamžitě, div
že celý kulturák nezbořili. K vrcholům diskotéky bezpochyby patřilo skákání
na celosvětový hit „Gangnam style“, mannequine challenge aneb „zmrazení“ všech
tanečníků, paření s Olafem nebo živé vysílání na náš Facebook. Pro představu si najděte
náš profil. Videa a fotky už tam máme v plné parádě.
Dvě a půl hodinky utekly jako voda, takže jsme na
konci stihli ještě udělit ceny pro ty nejlepší,
nejvytrvalejší a nejvánočněji oblečené tanečníky,
odměnili jsme i rodiče a pak už jenom zakřičely:
Hurá na prázdniny!

Vánoční diskotéka

P. S. kdo ví, třeba jsme se na tanečním parketě
neviděli naposled.

Kačka Schejbalová propagovala diskotéku v éteru rádia Kiss Proton
TV Stod je sice v naší nabídce kroužků jedním z nejmladších přírůstků, už teď se ale můžeme pochlubit prvními mediální úspěchy. V rámci
propagace Vánoční diskotéky, která proběhla v úterý 20. prosince v městském kulturním středisku Stod, jsme totiž dostali jedinečnou
příležitost namluvit pozvánku přímo do vysílání rádia Kiss Proton. Šanci vzala za pačesy Kačka Schejbalová, která svůj talent prokázala už
na samotném kroužku při nahrávání rádiových vstupů. Její hlas byl slyšet v sobotu 17. a neděli 18. prosince a to dohromady čtyřikrát.
Kačce gratulujeme! Pokud chcete být v obraze a sledovat naše videa, sledujte náš YouTube kanál. Hledejte nás pod názvem TV Stod.
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Den 7. prosince se
pro některé naše
mladé hráče stolního tenisu stal dnem D. Všechno to, co se
doposud na kroužku naučili, totiž měli předvést před zraky
rodičů na speciálním Vánočním turnaji. A že to byla velká
bitva! Jak starší, tak mladší kluci se chtěli ukázat v tom
nejlepším světle a na výkonu to bylo poznat.
Tady přinášíme výsledky:

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Začátečnici:
Mladší skupina:
1. místo - Tomáš Kopecký
2. místo - Matyáš Frček
3. místo - Mikuláš Kydlíček
4. místo - Michal Mrázek

Pokročilí:
Mladší skupina:
1. místo – Jan Rehák
2. místo – Tomáš Přibyl
3. místo – Jaroslav Patera
4. místo – Matěj Sládek
5. místo – Vít Aubrecht

Starší skupina:
1. místo - Artem Mametev
2. místo - Ondřej März
3. místo - Mikuláš Cibulka
4. místo - Kryštof Šanda

Starší skupina:
1. místo – Martin Fuchs
2. místo – Pavel Plos
3. místo - Martin Široký
4. místo – Václav Aubrecht
5. místo – Michal Kireš

Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony a vítězům gratulejeme!!

Volejbalistky poprvé na turnaji
Svůj první ostrý turnaj už mají za sebou také naše volejbalistky. Ty sice pod
hlavičkou DDM Stod trénují teprve od letošního září, i přesto se ale
dokázaly vyrovnat i daleko zkušenějším soupeřům a z Přeštic dokonce
ukořistily medaili. V rámci okresního přeboru se umístily na třetím místě.
Holky tak mohly domů kromě cenného kovu a diplomu přivést i cenné
zkušenosti. Poděkování patří všem našim hráčkám a taky našemu trenérovi
Miroslavu Jindřichovi.

Angličtina
Před Vánocemi jsme měli na angličtině dvě zajímavá
témata– Mikuláš a Vánoce. Naučili jsme se slovíčka jako
Angel—anděl, Devil—čert, Christmas– Vánoce, Gift—
dárek, Sweets—cukroví aj. Zazpívali jsme si koledy,
povídali si o zvycích v naší rodině a zahráli si hry,
a na konci hodiny dostaly děti „sweets“.
Klubař
Klubař roku je téměř ve své polovině a může se pyšnit velkým
zájmem dětí. Do 1. 1. 2017 se zúčastnilo celkově 46 dětí, kdy
téměř polovina se zúčastňuje pravidelně při každé návštěvě
DDM. I když zatím každý měsíc vyhrál Filip Eret, který má
nyní 98 bodů, není o vítězi rozhodnuto. Velmi těsné je
i umístění o 3. místo, které se každý měsíc mění. Zúčastnit se
může každý návštěvník klubů a to každý den. Program Klubaře
si můžete prohlédnout na nástěnce DDM či se nechat
překvapit,záleží na vás!

Vánoční výstava na radnici
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Příměstský jarní tábor
Po úspěšném táboře, který jsme pořádali o podzimních prázdninách, pro vás
chystáme tábor i na jarní prázdniny. Termín tábora je 13. 2.—17. 2. 2017.
Přihlašovat se můžete v DDM, ale dlouho si přihlášku nerozmýšlejte, místa se rychle
plní!
Máme pro vás připravený zábavný program od rána až do odpoledne. Budeme
sportovat, vyrábět, malovat a hrát hry.
Každý den jarních prázdnin můžete trávit den i jinak než u počítače.
Budeme tu pro vás už od 7 hodiny ranní, po celý den děti budou pod dozorem
pedagogů z DDM a vyzvedávat je můžete od 15:30
do 16:00.

Budeme se na vás těšit!

Info z DDM
- Nově máme kroužek Juda zaregistrovaný pod svazem Juda a můžeme soutěžit
- Koupily jsme TATAMI, aby Judo a Aikido mělo lepší podmínky pro činnost
- Připravujeme v klubu Sluníčko horolezeckou stěnu pro nejmenší
- Připravujeme v klubu Oceán prolézací sestavy pro větší obratnost
- Kroužek gymnastiky dostane z dotace MŠMT prostřednictvím AŠSK ČR
gymnastické vybavení pro zkvalitnění činnosti
- Pomáhali jsme s realizací nové časomíry ve sportovní hale ve Stodě
- Na přelomu roku probíhaly v DDM Stod malířské práce a opravy omítek
- Ve stejném čase proběhla i rekonstrukce části topení v klubech
- Připravujeme novou kuchyňku, která by měla více vyhovovat pro práci s dětmi

Vítejte na kroužku kreativu!
Pozor nejedná se pouze o kreslení a malování. Vyrábíme, lepíme, učíme se
spolupracovat, pomáhat si navzájem, vaříme, pečeme a hlavě se učíme samostatnosti
při všech činnostech. Od samotné přípravy pomůcek po závěrečný úklid. Děti si
odnášejí jak výrobky tak i návod jak různé výtvarné techniky naučit sourozence,

KREATIV

spolužáky. Děti získávají nové podněty, rozvíjí kreativitu, představivost, estetické
cítění, jemnou motoriku, ale také vztahy. Při kroužku vycházíme z principů Montessori
pedagogiky. Je to výukový systém založený na přirozeném podněcování dětí
k osobnostnímu rozvoji, které nejlépe ilustruje hlavní heslo Montessori pedagogiky:
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Vše ve výuce je řazeno od jednoduchého
ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu, zleva doprava, ze shora dolů, od celku
k jednotlivým částem.
KERAMIKA

Babička jde na kroužek aneb jak si něco vyrobit.
Ještě než je pustím do slastí a strastí keramické činnosti musím všem napsat, že jsem dle mého názoru poměrně zručná. Umím šít , plést
a ostatní ruční práce mi nejsou cizí. Přihlásila jsem se tedy na kurz keramický s cílem - do vánoc mám nový servis. Kurz nabízí široké
spektrum výtvarných prací s keramickou hlínou pro začátečníky i pokročilé, různé techniky, vytváření užitkových i dekorativních předmětů, individuální přístup pod vedením zkušené keramičky. Tedy jdeme do toho! Již při první hodině jsem pochopila, že do vánoc budu mít tak
nový hrnek, ne servis. Při další schůzce jsem již v těžké depresi – bože ty děti jsou tak šikovné. Lektorka se nevzdává a učí mě rozválet
hlínu, hlínu řezat, lepit, stavět dokonce modelovat. Učím se pojmy jako engoba, glazura, barvítko, burel, pořizuji si zápisník. Další hodiny se
odvíjejí od podobných činností, má šestiletá vnučka mi pochválila hrnek a ukázala vlastnoručně vyrobený talíř. Věděli jste, že tvoření
z keramické hlíny blahodárně a relaxačně působí na vaše tělo i mysl? Každou hodinu kroužku si užívám. Děkuji super partě holek, která se
na hodinách sešla a hlavně děkuji lektorce Šárce Brunátové za trpělivost, vstřícnost a neutuchající optimismus, když si spletu glazuru
s engobou.
Na další kurz se těší M.B.
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Mladší žáci válí

Florbalovému

družstvu

F L O R B A L

mladších

žáků se v letošní sezóně daří. Na
prvním turnaji v Plzni z toho byla medaile za celkové 2. místo,
na dalším turnaji ve Stodě 1. místo a v závěru roku v Chrástu opět
vítězné tažení. Je to o to cennější, že turnaj ze zdravotních
důvodů

absolvovala

značně

oslabená

sestava.

V brance zářil Martin Široký, v poli potom Adam Blahut, David
Kydlíček, Matěj Habla, Adam Frei a Pavel Záhoř.
2. liga juniorů skupina A

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

Družstvo
1.

FbC Plzeň

10

7

2

1

23

68

28

40

2.

FBŠ Slavia Plzeň

10

7

2

1

23

65

39

26

3.

FBC Liberec

8

7

1

0

22

65

24

41

4.

DDM Stod

9

7

1

1

22

67

35

32

ale i juniorské družstvo se v závěru roku potýkalo s velkou nemocností

5.

1. FBC DDM Děčín 4

10

6

0

4

18

63

59

4

a na turnaj do Nového Boru odjelo jen v sedmi hráčích a brankářem.

6.

FB Hurrican Karlovy
Vary

12

3

1

8

10

60

71

-11

7.

Florbal Chomutov

10

3

1

6

10

51

63

-12

8.

FBC Gabriela Česká
Lípa

9

3

0

6

9

50

63

-13

9.

ASK Lovosice LFP

10

3

0

7

9

27

51

-24

10.

Florbal Sokolov

10

2

0

8

6

48

81

-33

11.

Florbal Ústí B

8

1

0

7

3

32

82

-50

Kanadské bodování soutěže k 31. 12.

Sedm statečných v Novém Boru

Nejen

družstvo

mladších

žáků,

Vypadalo to, že si jedeme jen svá utkání odehrát, ale nakonec to bylo
jinak. Družstvo se semklo a v prvním utkání jasně přehrálo Ústí
nad

Labem

10:4

a

následně

i

Sokolov

14:6.

Střelecky zářil Václav Kaše a Tomáš Ježek a v brance čaroval Dan
Karásek. Povedlo se nám tak upevnit si 4. místo ve 2. lize ČR.

Florbalová mini—přípravka poprvé na turnaji a hned vítězná
Naši nejmenší florbalový hráči vycestovali na svůj první opravdový
turnaj do Plzně. Za vydatné podpory rodičů v hledišti v hale na Sláviii
v Plzni na Borech nepoznali porážku a turnaj vyhráli. Milé překvapení
tak přichystali sami hráči svým trenérům.

1. Václav Kaše DDM Stod 35 bodů
2. Ondřej Sedláček Karlovy Vary 26 bodů
3.Tomáš Ježek DDM Stod 24 bodů
Další umístění hráčů DDM Stod: 22. místo Jakub Albrecht, 28.
místo Václav Blábol, 39. místo Martin Ondrášik, 50. místo Jan
Gruber, 62. místo Jiří Sloup atd… celkem bodovalo 218 hráčů.

Bobování na atletice a sporťáčku
10. ledna se uskutečnila tak trošku jiná atletika
a sporťáček. Místo triček, kraťasů a kecek bylo
v šatně spoustu rukavic, čepic a hlavně bobů, sáněk
a sněžných pekáčů. Jelikož napadlo konečně spoustu
sněhu, byla škoda ho nijak nevyužít, a proto jsem
vymyslela, že půjdeme bobovat. Aby to nebylo jen
ježdění z kopce dolů, závodili jsme kdo nejdál dojede,
sprinty v tahání bobů a užili si spoustu srandy.
Všichni jsme si hodinu užili, i ti kteří zapomněli
rukavice nebo oteplováky.
A teď už zase zpátky do haly na klasické tréninky :)
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