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„Volný čas do
života zapadá.“

Připoj se!

DOMEČEK

19

Hlásíme rekordní počet účastníků
Nový školní rok je dávno v plném proudu a my přinášíme mnoho skvělých zpráv z DDM Stod. Začněme nejprve statistikou. Letos se nám opět podařilo rozjet více než 60 kroužků, do kterých se přihlásilo rekordních 820 zájemců a další
neustále přibývají. Velký zájem sklidily tradičně sportovní aktivity. V současné době je populární florbal, volejbal,
atletika, judo, aikido, gymnastika nebo stolní tenis. Nevídaný úspěch nově zaznamenal i basketbal.
O pohyb mají mimochodem zájem i dospělí. Důkazem je jak hojná účast
na kruhových trénincích, tak i pilates, tae-bo a rychlém stepu. Kromě
sportu jsme pak do nabídky znovu zařadili mediální kroužek TV Stod,
střelbu, lego, minecraft, keramiku, fimo a mnoho dalších.
Na výběr máme toho letos opravdu hodně, takže věříme, že si vybere
každý to svoje. Náš slogan se proto hodí víc než kdy dřív. Připoj se!

Noví zaměstnanci
Za nárůst našich členů vděčíme mimo jiné i našim novým posilám, které spojuje zejména zapálení pro své koníčky.
Mezi ně patří nejen sportovní a pohybové aktivity, ale také práce s dětmi. Do naší rodiny tedy vítáme:

Lucie Burdová

Michal Miča

Kristýna Gruberová

angličtina

florbal, atletika, kruhový trénink

dozor v klubu

Lenka Jelínková
dozor v klubu

Veronika Gabrielová

Gabriela Aboudová

Eliška Ostrovská

Šárka Gabrielová

Jiří Sloup

atletika, kruhový trénink,

basketbal

dozor v klubu

minecraft, počítače

florbal

gymnastika, sportovní hry
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Mateřské centrum
Mateřské centrum je stále velmi oblíbenou a žádanou sportovní aktivitou v DDM Stod. Letos k nám dochází 94 cvičenců, převážně maminek s dětmi. Hodiny jsou rozděleny dle věku dětí na 1-2 roky, 2-3 a děti od 3 let. Cvičení probíhá zábavnou formou s říkadly. Význam říkanek není pouze v tom, že je s nimi cvičení veselejší, ale i v tom, že mají
velký význam pro psychický vývoj dítěte. V batolecím věku se vyvíjí hlavně chůze a manuální zručnost. V předškolním
věku by mělo dítě trávit sportem významné množství času. Vycházíme ze zkušeností, že pokud si dítě upevní svůj
vztah k pohybu už v této době, není problémem navázat na jakoukoli pravidelnou pohybovou aktivitu na základní škole. Velký význam hrají ve výchově ke sportu rodiče. Cvičení přináší rodičům a dětem vzájemné sblížení při společných zážitcích, což je pro obě strany nejcennější odměnou.

Pozvánka do keramické dílny
Při návštěvě naší keramické dílny se dozvíte, jaké pomůcky jsou potřeba pro práci s hlínou, a naučíte se základní
techniky modelace. Při kurzech postupujeme od syrového střepu k přežahu, potom ke krásně barevnému glazování a
vše završíme řádným vypálením.
Po získání zručnosti vám nedá práci vymodelovat například buclatou čajovou konvici či dokonalou vázu. Pro dětskou
tvořivost stěží najdeme vhodnější materiál než hlínu. Hlína je měkká a příjemná na dotek, velmi tvárná a zpracovatelná do mnoha trojrozměrných tvarů. Do naší keramické dílny přicházení nejmenší děti
společně s rodiči, děti z mateřských školek, základních škol i dospělí. Pořádáme pravidelné kroužky pro děti, kurzy
pro školy a školky, sobotní keramiky pro dospělé. Během jednoho týdne se v naší keramické dílně vystřídá 68 dětí
v pravidelných kursech a cca 70 dětí v dopoledních keramických programech pro ZŠ. Na sobotní kurz keramiky je
zapsáno 23 dospělých.
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Florbal: přípravka zažívá střeleckou formu
Družstvo přípravky má za sebou už tři ligové turnaje a letos zatím těží
pokaždé stříbro!
V brance kraluje dvojice Čemoláková-Burda, střelecky se nejvíce daří
Simoně Vágnerové, Štěpánu Konopíkovi a Adamu Majerovi. Skvělé ale
je, že gólově se prosazují všichni pravidelně.

Florbal: elévové stříbrní!
Družstvo elévů má skvělý vstup do sezóny. Máme za sebou tři turnaje v Rokycanech a Plzni. Zatím nás poráží jen A
tým FBŠ Plzeň A, ale poslední finále v Plzni už naznačilo, že se zlepšujeme. Vítězství Plzně bylo totiž velmi těsné. I
tady v brance čaruje Veronika Čemoláková a Filip Burda. V útoku gólově družstvo táhne dvojice Daniel Pavlac - Alex
Kuběna. V obraně skvělé výkony předvádí Mikuláš Cibulka s Anetou Fazekašovou.
Jako odměnou za slibné výkony se naši hráči stali součástí extraligového utkání Tatran Střešovice - Česká Lípa, které se konalo v Městské sportovní hale v Plzni. O přestávkách jsme hráli společně s tachovskými, plzeňskými a horšovskotýnskými hráči exhibiční zápas, a to před zraky pětiset diváků.

Florbalisté na přáteláku v Plzni
V úterý 21. listopadu jsme místo florbalové tréninku vyrazili s přípravkou a elévy do Plzně, kde jsme se utkali v přátelském klání s FBŠ Slavia Plzeň. Sportovní hala byla v ten den rozdělena hned na čtyři hřiště, tudíž možnost hrát
měli všichni naši nejmenší hráči. Ti se tak mohli vůbec poprvé radovat ze vstřeleného gólu nebo povedené přihrávky
přímo před zraky svých rodičů a proti těžkému soupeři. Protože se však celý zápas odehrával v přátelském duchu,
výsledek nebyl podstatný. Vítězem se stali všichni. Ať žije florbal!
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Být v klubu je prima!
Tento rok opět nabízíme možnost dětem z DDM trávit svůj volný čas v našich klubech. Kluby jsou vybaveny
deskovými hrami a pokročilou elektronikou, jako jsou x-box, playstation, tablety atd. Každý den je zde s dětmi
přítomen pedagogický dozor, který se v tomto roce rozrostl o tři nové slečny. V klubech si užijeme spoustu
zábavy obzvlášť při plnění každodenního úkolu, za který děti sbírají body do celoroční soutěže. Těšíme se na
další nově příchozí.

Otevírací doba klubů:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 -

17.30
17.00
17.30
17.30
13.30

Halloweenský bowling
Jako každoročně i letos proběhl náš „Halloweenský“ turnaj plný soutěží a speciálních dobrot. V bowlingu se nejvíc
dařilo Vašíkovi Záhořovi. První místo se však vyhlašovalo i ve zdobení perníčků, ve kterém byl jednoznačně nejlepší
Honzík Rehák. Mezi maskami se nejvíce líbil zajíček Ríša a Dominiky perfektní a hrůzostrašný make-up.
Kromě Halloweenského turnaje máme i turnaj před Vánocemi, kde jsme pro změnu jedli cukroví, zpívali vánoční koledy a rozbalovali dárky.

Střelba
Vážení rodiče, chtěla bych Vám nastínit náplň střeleckého kroužku v DDM Stod na který své děti posíláte. Děti se
na kroužku učí nejen správné manipulaci se zbraní, ale i tolik potřebné
koncentraci, zpevňování těla, zodpovědnosti i soutěživosti. V letošním
roce jsme se zúčastnili dvou závodů ve střelbě ze vzduchové zbraně ve
Stříbře ve spolupráci s DDM Stříbro, na kterých se děti umístili na
čtvrté a šestém místě, což v tak silné konkurenci, která zde
byla, považuji za velice uspokojivý výsledek. Děti si závody velice užily,
vyzkoušely si i střelbu z laserových zbraní a domů si odvezly spoustu
zážitků i drobné ceny. V příštím roce nás ještě čeká střelecký den ve
Stříbře, který je přístupný i pro širokou veřejnost a děti si zde budou
moc vyzkoušet střelbu z několika typů zbraní, včetně armádních a
krátkých zbraní pod vedením zkušených instruktorů. Termín konání bude
včas upřesněn. Velice se těším na další spolupráci s dětmi tak i s rodiči.
Olga Králová, vedoucí ZÚ střelba
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Modeláři
Již v minulém roce nás oslovili stodští modeláři Marek Němec a Petr Langmajer, že by své nadšení chtěli předávat
dál. Letos se tedy vůbec poprvé otevřel kroužek moderářů, kteří se scházejí každé úterý od 17 hodin v DDM Stod. V
současné době se děti připravují na výstavu plastikových modelů Kitfest 2018, která se bude konat ve Stodě.

O basketbal je zájem
V naší zájmové nabídce je basketbal sice nováčkem, ale zájemce rozhodně nemá
nouzi. Tento školní rok se do kroužku přihlásilo hned 30 dětí, takže to vypadá, že se
nám tady rodí další velká základna.
Za realizaci vděčíme především spolupráci s BK Lokomotiva Plzeň a trenérce Gabče
Abodouvé, která své svěřence připravuje na již první ostré zápasy. Pro ně byly ve
sportovní hale pořízeny i snižovače na koše.
Těšme se tedy na první výsledky a s nimi snad i na první úspěchy. Tréninky basketbalu probíhají každý čtvrtek od 14 hodin.

Pozvánka na Maškarní karneval ve Stodě
Stejně jako každý rok, tak i letos pro vás připravujeme Maškarní
karneval plný soutěží, hudby a zábavy. Zahajte proto už teď přípravy a pořiďte si masku, která vám zajistí minimálně sladkou odměnu.
Program pro vás tradičně připravuje tým DDM Stod společně s dětmi z kroužku TV Stod, k poslechu bude hrát kapela THE BOWŘE.
Napište si tedy do kalendáře termín 20. ledna od 14 hodin.
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Judo slaví další úspěchy
Judo je jedním z našich nejmladších kroužků. Naplno se rozběhl teprve minulý rok, kdy se také registroval do Českého svazu juda. Už teď se ale může pyšnit mnoha úspěchy. Na loňská historicky první medailová umístění se nám podařilo navázat hned v září na Krajském přeboru v Mariánských lázních, odkud jsme přivezli dvě bronzové medaile, jednu
stříbrnou a dokonce i jednu zlatou.



1. místo - Kristýna Svatošová



2. místo - Adéla Švábová, Tereza Voukounová a Martin Široký



3. místo - Adam Baxa a Eliška Vokounová

Halloweenská diskotéka
Loni slavila úspěch vánoční diskotéka, letos se trsalo v tématu Halloween. A jak se ukázalo, byla to skvělá volba.
Nejen děti, ale i rodiče se poctivě přichystali a do malého sálu kulturního střediska Stod přišli náležitě vystrojeni.
Čarodějnice, zombie, kostry, smrtky, ale třeba i mrtvé nevěsty nebo upíři - ti všichni byli na parketu k vidění.
O taneční a zábavný program se navíc kromě zaměstnanců DDM Stod postarali taky mladí moderátoři z kroužku TV
Stod, kteří se zároveň stali hlavními hvězdami celé show. Ta se mohla pochlubit nádhernou výzdobou a hlavně plným
tanečním parketem.
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