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

18. vydání, vychází v nákladu 3000 kusů               MK ČRE 20379                                    mddmstod@volny.cz 

18 
 

   ČERVEN 2017 

Na co se můžete 

na Dni dětí ještě   

těšit? 

Kreativní koutek 

Skákací hrad 

Buginy Berg 

Slack line 

Vzduchovky 

Minisegway 

Keramický koutek 

Fimo koutek 

Vystoupení Bosu 

Aikido, Judo 

Střelba 

BESIP 

  

 
  

 

Předzápisy se týkají pouze dětí, které letos navštěvují naše kroužky. 

Předzápisy se týkají i mateřského centra a cvičení žen. 

PŘEDZÁPIS  proběhne ve dnech 20. 6 – 21. 6. 2017 od 8.00 – do 18.00 hodin v DDM Stod.  

Podmínky pro zapsání dětí do kroužků:                     

→ Vyplněná přihláška – na každý kroužek jedna                                                                                                            

→ Platba v hotovosti v DDM 

Nabídka kroužků pro nový školní rok 2017/2018 bude k nahlédnutí polovině června. Kroužky budou 

začínat v týdnu od 14. 9. 2017. Během prvního týdnu v září mohou nastat v rozvrhu malé změny,        

o nichž vás budeme informovat. Prosím o sledování našich stránek a facebooku. 
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Dne 25. 3. jsme se vydali se zálesáky navštívit Záchrannou stanici DESOP, 

která sídlí v Plzni.  Akce se zúčastnila většina dětí ze zájmového kroužku     

a akce se velmi vydařila nejen díky slunečnému počasí. Dobrodružství jsme 

započali jízdou vlakem a následně MHD po Plzni.  Poté už jsme se ocitli 

v záchranné stanici, kde nás mile přivítali a hned zaměstnali. Po práci       

následovala odměna v podobě prohlídky stanice a povídání si o zvířatech,  

které se tam nyní nacházejí. Poté jsme se vydali na túru na vyhlídku Chlum, 

která byla zpestřena stopovačkou. Hledali jsme a následně plnili úkoly          

a odpovídali na otázky. Vše jsme s přehledem zvládli a další odměnou nám byl 

výhled z vyhlídky Chlum, který opravdu stál za to! Děti odjížděly domů plny 

zážitků a nových vědomostí, které se jim budou hodit nejen ve škole 

v hodinách přírodovědy. 

Návštěva záchranné stanice  

 

 

Abychom se stále zlepšovali a nabrali inspiraci, vydali jsme se          

s kroužkem gymnastiky ve čtvrtek 23. února do Plzně na 33. ZŠ     

na trénink s SK GymŠarm. Pro holky z Plzně to byl spíš oddechový   

trénink, ale my objevovali spoustu nového. Jiný trenér, jiné cvičení. 

Zahráli jsme si pohybové hry na zahřátí a pak už šup na trénování. 

Rozsahy, skoky, balanc, výdrž, stuha, obruč nebo míč. Všechno jsme 

si vyzkoušeli a nestalo se, že bychom něco alespoň nezkusili.  

Domů jsme se vraceli až kolem 7 hodiny večer, unavení, ale         

spokojení, že jsme zažili trénink s profíky. Děkujeme za příležitost! 

Gymnastický trénink v Plzni 

V rámci moderátorské      

přípravy kroužku TV Stod nás 

25. března čekal speciální zážitek. Vydali jsme se do Plzně, abychom navštívili  

oblíbené regionální rádio Kiss Proton. V ten den mohly děti nahlédnout přímo  

do živého vysílání a poznat tu pravou „mediální“ atmosféru.  A nejen to! Samy 

si také vyzkoušely nahrát své rádiové vstupy, které si připravovaly po celý rok 

právě v Domě dětí a mládeže Stod,            

a k tomu si ještě vyzkoušely  mixovat    

muziku. To vše v profesionálním studiu se 

š p i č k o v o u  t e c h n i k o u .                              

Návštěva rádia byla určitě pro mnohé vel-

kou inspirací. Tak doufejme, že v něm tře-

ba za pár let uslyšíme i někoho z našich 

mladých moderátorů. 

TV Stod navštívil rádio Kiss Proton 
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I letos vyslal Dům dětí a mládeže Stod své svěřence do Školní 

bowlingové ligy. Do turnaje, který se konal ve dvou hracích dnech 

8. března a 5. dubna v areálu Bowling Třemošná, jsme nominovali hned dvě  juniorská 

družstva. A jak to dopadlo? Nejlépe v historii! Naši hráči pod vedením trenérky   

Kateřiny Němečkové podávali své nejlepší výkony a často překonávali  sami sebe. 

Díky tomu se DDM Stod B umístil na čtvrtém místě, naše „áčko“ bojovalo dokonce   

o příčky nejvyšší.  Zlato mu však nakonec o kousek uteklo, ale stříbrné medaile za 

druhé místo mu stačí na postup na mistrovství 

České republiky, který se bude konat 28. května 

v Praze. Držíme palce! 

DDM Stod na Školní bowlingové lize 

V sobotu 22. dubna se naši 

atleti zúčastnili závodu na 

400 m a 800 m, které byly součástí Krajského půlmaratonu      

v Liticích.  Počasí nebylo úplně ideální, ale děti si nedaly zkazit 

náladu a rvaly se jako lvi v letošním prvním závodě. Odměnou 

pro ně byla medaile, kterou si zasloužili všichni a také ji všichni 

dostali.  Běh na 400 m úspěšně uběhli Matyáš a Filip Cibulkovi, 

Terka  Zezuláková . Běh na 800 m úspěšně zdolali Fanda       

Nevečeřal, Tomáš Čepický, Klára Glacová, Stázka             

Grausgruberová a Tomáš Kopecký.  

Děkujeme rodičům za podporu, budeme se na vás těšit             

na dalších závodech!  ☺  

Atleti na závodech v Liticích 

Bowling 

 

 

Tyto závody se konaly 26. dubna a jsou určeny pro 

děti, které navštěvují naše kroužky Cvičení rodičů 

s dětmi a MC Mája. Celý rok jsme na závody pilně 

trénovali a tak se neměly čeho bát. Disciplíny, ve 

kterých budou děti závodily, jsou: hod daleký, skok 

daleký, sprint a štafeta s rodiči. Ty nejlepší     

výsledky rodiče napsali dětem na kartičky a pak 

jsme je vyvěsili na velkou tabuli. Mezi dětmi se 

možná skrývá i nový Bolt nebo nástupkyně Báry 

Špotákové.  

I malé děti mají první velké závody! 

Závody Litice 

Závody předškoláci 

Závody Litice 

Závody Litice 

Závody Litice 

Závody předškoláci 

Bowling 

Bowling 
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V lednu 2017 se našemu koužku Judo   podařilo 

registrovat do Českého svazu juda a založit oddíl 

Judo DDM Stod. V březnu děti úspěšně složily 

zkoušky na žluto-bílý pásek. Díky tomu jsme se mohli začít zúčastňovat prvních závodů – 

Velké ceny Chebu a Jarního  turnaje v Nepomuku. Děti odjížděly ze Stoda s ustrašeným  

výrazem a plny očekávání, ale na závodech nasbíraly cenné zkušenosti a také medaile.          

VC Chebu- 2.místo Nikola Tománková, 3.místo Kristýna Svatošová, 3. místo Tereza          

Vokounová. Nepomuk- 2. místo Adéla Švábová, 3. místo Martin Široký. Držte nám palce 

do dalších bojů.  Se začátečníky jsme se zúčastnili 3.5. tréninku v Domažlicích. Moc dě-

kujeme za příležitost. 

Přijďte se na nás podívat na Dětský den 3.6.2017, ať vidíte, co všechno už umíme! 

V březnu se DDM Stod podílel hned na dvou velkých turnajích, ve kterých se bojovalo o titul mistra České   

republiky. Nejprve nás v termínu 14. 3. a 15. 3. čekala házená, ve které se představily nejlepší týmy ze     

středních škol, a poté v termínu 22. 3. a 23. 3. florbal, v němž se utkali žáci základních škol o Pohár ministryně 

školství. 

Zápasy se odehrály v Městské sportovní hale v Plzni před zraky mnoha diváků, ale také řadou osobností. Na  

házené byla třeba k vidění hráčská legenda Vladimír Haber, trenér Martin Šetlík či reprezentant Jiří Hynek, 

na florbalu se zase objevil kapitán florbalové reprezentace Jan Jelínek nebo bývalý plzeňský fotbalista Pavel 

Horváth. Finálové duely ve florbalu jste mohli vidět v přímém přenosu ČT Sport. 

DDM Stod, coby spolupořadatel obou turnajů, pomáhal s organizací, zajišťoval game zónu a moderování. 

A jak to dopadlo? Pořádající škola SOUE Plzeň skončila na krásném 3. místě v kategorii chlapců SŠ. V kategorii dívek 

SŠ se na 3. místě umístila škola SZŠ a  VOŠZ Plzeň.  Do kategorie florbal ZŠ se bohužel žádná plzeňská škola     

neprobojovala.   

DDM Stod pomáhal pořádat republikové finále v házené a florbalu 

Historicky první medaile pro 

kroužek Judo 

Judo Cheb Judo Nepomuk 
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FLORBAL 
V loňském roce těsně druzí a letos je to doma☺ . Florbalové družstvo 

mužů nenechalo od prvního kola přeboru Plzeňského kraje nikoho     

na pochybách, kdo letos aspiruje na postup. Od prvního kola do     

posledního vedlo ligu a svůj náskok postupně navyšovalo. Druhý tým 

tabulky – borci z Klatov nám sice uštědřili jedinou porážku v soutěži, 

ale v celkovém hodnocení zůstali za našim družstvem o propastných  

17 bodů. 

Chlapi GRATULUJEME! 

Muži mají TITUL! 

Družstvo přípravky letos svou soutěž 

zvládlo na jedničku. Nejdříve v listopadu 

slavilo vítězství v Plzni, následně v lednu 

druhé místo v Tachově, a pak znovu 

v Plzni v březnu turnaj vyhrálo. Na     

posledním  turnaji v Plzni zakončilo    

sezónu stříbrným umístěním. Mezi     

naše nejtěžší soupeře patřila družstva 

Tachova  a Slávie Plzeň. 

 Družstvo Z V R P B BV BO BR 

1 DDM 

STOD 

20 17 2 1 53 116 44 72 

2 SPORT 

CLUB Klato-

vy 

18 11 3 4 36 96 74 22 

3 FBŠ Plzeň 

Slavia C 
18 7 2 9 23 72 76 - 4 

4 FBC         

Rokycany B 
18 5 4 9 19 72 86 - 14 

5 TJ Jiskra 

Domažlice B 
18 5 1 12 16 60 107 - 47 

6 FBC Forsee 

Plzeň 

18 2 4 12 10 42 71 - 29 

Florbalová přípravka na každém 

turnaji medailová 

Skvělá sezóna mladších žáků 

V lize mladších žáků 3+1 (malého       

florbalu) naši žáci absolvovali celkem 

osm ligových turnajů a až na poslední 

turnaj brali na sedmi turnajích           

medailové   umístění. 5 x první místo, 2 x 

druhé a jednou čtvrtá příčka. Tomuto 

družstvu se dařilo už loni v kategorii 

elévů, ale letos to byla ještě povedenější 

jízda. Kluci makejte i přes léto – ať to 

v příští sezóně zopakujeme☺   

Plzeňská liga mužů 

Velmi pěkného umístění dosáhlo družstvo juniorů ve 2. lize. ČR i v 11 hráčích odehrálo skvělou sezónu a po základní 

části se dokázalo z 5. místa probojovat poprvé do závěrečného play-off. Ve čtvrtfinále nám bylo za soupeře        

nalosováno družstvo FBC Plzeň, které jsme si asi nejméně přáli. Nějak se nám na ně nedaří a bohužel i tentokráte to    

dopadlo dle papírových předpokladů. Po porážkách 3:8 a 2:7 obsadil náš tým celkové páté místo. I tak je to nejlepší 

umístění  tohoto družstva v celostátních soutěžích. Gratulujeme ☺  

Junioři  5. místo v 2. lize ČR 

 Družstvo Z V R P B BV BO BR 

1. FBC        

Liberec 

20 19 1 0 58 174 59 115 

2. FBC DDM 

Děčín 4 

20 15 0 5 45 128 97 31 

3. FBŠ Slavia 

Plzeň 

20 14 2 4 44 124 84 40 

4. FbC Plzeň 20 13 3 4 42 139 71 68 

5. DDM Stod 20 11 1 8 34 133 115 18 

6. ASK      

Lovosice 

LFP 

20 7 1 12 22 81 110 - 29 

2. liga juniorů skupina A 

7. místo: FBC Gabriela Česká Lípa,(19 b.)  8. místo: Florbal Chomutov (18 b.),       

9. místo: Florbal Sokolov (15 b.), 10. místo: FBC Hurrican Karlovy Vary (14 b.),    

11. místo: Florbal Ústí B (12 b.) 

Mladší žáci turnaj Stod 

Přípravka turnaj Plzeň 
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Telegraficky z florbalu: 
→ Andrejka Košťálová v dresu USA absolvovala kvalifikaci na MS žen  a probojovala se s reprezentací USA na 

MS žen ve florbalu, které  proběhne na Slovensku (Andy Stodští florbalisté Ti drží palce!) 

→ Nejlepším střelcem 2. ligy juniorů a i nejlepším hráčem v Kanadském bodování se stal Václav Kaše  - DDM 

Stod (55 branek a 26 asistencí –    celkem 81 bodů ve 22 zápasech) 

→ V průběhu měsíce května bude zveřejněn oficiální plakát našich florbalových družstev, dostanete               

na tréninku nebo v DDM 

→ Nejlepším střelcem Plzeňského přeboru mužů se stal s 20 góly  Václav   Kaše – DDM Stod a současně           

i nejlepším hráčem Kanadského bodování  soutěže s 32 body 

→ Nejlepším brankářem Plzeňského přeboru mužů se stal Roman Král – DDM Stod s průměrem 2,07 branky na 

zápas 

→Stodská florbalová stopa v dresu Tatranu Střešovice sílí – kromě našich florbalových nadějí – Dana Pavlace  

a Alexe Kuběny, pomáhá  i trenérsky Roman Kuběna 

Tatran Střešovice 

Společné focení florbalových    

družstev a jednotlivců 

Mini přípravka 

Junioři 

Muži 

Mladší žáci 

Elévové 

Přípravka 


