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„Volný čas do
života zapadá.“

Připoj se!

22

časopis

Únor 2019

DOMEČEK

SLOVO NA ÚVOD
Další pololetí je v plném proudu a naše zájmové
útvary letos praskají ve švech. Největší úspěch
má florbal, atletika a gymnastika, ale i cvičení pro
dospělé se stalo velmi oblíbeným.
Jen tak dál! :)

Jedeme na

100D%
Zveme Vás na MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Opět po roce se vrací oblíbený Maškarní ples. Budeme soutěžit o spoustu krásných cen, vyhlásíme
ty nejkrásnější a nejpromyšlenější masky a chybět nebude ani vystoupení našich gymnastek.
Jako hlavní host vystoupí Culinka a tancohrátky, k
tanci nám zahraje kapela The Bowře.

Otevírací doba
klubů

Otevírací doba
klubů

OCEÁN

Těšíme se na Vás!
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Vánoční Judo závody
Dne 15. 12. 2018 se v Blovicích konaly judo závody, kam vyrazili i svěřenci Lenky Švábové z DDM Stod. Účast
na těchto závodech byla obrovská – celkem se sešlo cca 220 dětí z různých oddílů. Z týmu DDM Stod se
účastnilo celkem 7 závodníků, kteří se nenechali zahanbit, a i v tak vysokém počtu účastníků domů přivezli
krásné umístění.
Zde jsou jednotlivá umístění:
Vítek Líbenek – 4. místo, Vojtěch Líbenek 3. místo,
Míša Švábová – 3. místo, Adam Baxa – 3. místo, Radim
Zbránek – 3. místo, Kristýna Svatošová – 3. místo a
Tomáš Kiška – 2. místo.
Všem závodníkům z DDM Stod moc gratulujeme a
přejeme, aby jim to i nadále klapalo tak, jako doteď.

Gymnastky v Plzni
Před Vánoci - 14.12.2018 se celá naše výprava gymnastek, pod vedením trenérky Veroniky Gabrielové, rozhodla
navštívit speciální trénink pod vedením závodnice,trenérky a rozhodčí moderní gymnastiky-Kristýny Michelové
z TJ Gymdance Plzeň. Dívky si vyzkoušely nové moderní techniky s obručí,míčem, stuhou a švihadlem. Cílem
této návštěvy bylo poznat nové kamarádky, naučit se novým dovednostem, podívat se jak vypadají tréninky jinde, ale hlavně užít si spolu trochu legrace a ukázat dívkám z TJ Gymdance co naopak umíme my.
Kristýna vedla hodinu pro všechna děvčata, takže i naše gymnastky si mohly vyzkoušet trénink pro závodnice. Pro všechny slečny to byl veliký zážitek, jelikož zjistily, že být moderní závodní gymnastkou není nic
lehkého a závodnice musejí opravdu dřít i několikrát týdně. Odvezly jsme si nové poznatky a zkušenosti a už
teď se těšíme na další návštěvu a doufáme, že i naše nové kamarádky nás brzy navštíví.
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Florbalová sezóna je v polovině
Říká se, že v polovině sezóny se rozhoduje o tom, zda sezóna bude úspěšná či ne. Telegraficky přinášíme info o našich družstvech, jak se jim daří :).
Přípravka – družstvo přípravky startovalo v Plzni, Rokycanech, v Tachově a opět v Plzni, vždy se dvěma družstvy. Prvnímu družstvu se dařilo atakovat medailová umístění (3. místo Plzeň, 2. místo Rokycany, 4. místo Tachov, 2. místo
Plzeň). Druhý tým sbíral své první zkušenosti a snažil se potrápit zkušenější družstva. 19. 2. 2019 nás ve Stodě čekají přátelské zápasy s družstvem Horšovského Týna.
Elévové – letos makají a i na dalších turnajích jsou medailoví :) v Tachově 10. 11. 2018 (2. místo), ve Stodě 24. 11.
2018 (1. místo), tak i v Plzni 6. 1. 2019 (2. místo) a naposledy v Horšovském Týně 20. 1. 2019 (3. místo).
Mladší žáci – družstvo za které nastupuje většina „mladších“ elévů si vedlo zdatně i na svém druhém turnaji
v Chodově u Karlových Varů. Po výsledcích Stod – Chodov 7:5, Stod – Slávie Plzeň 10:1, Stod – Rokycany 2:2 a Stod –
Klatovy 4:5 obsadilo naše družstvo tentokráte 2. místo.
Starší žáci – po vítězství na prvním turnaji v Domažlicích vyhrálo naše družstvo i turnaje v Tachově, v Tlučné a opět
i v Domažlicích. Vypadá to snadně, ale většina zápasů byla vyrovnaná. Na hráčích je vidět, že někteří od září trénují
s družstvem mužů a svoji kategorii pak zvládají snadněji.
Muži – družstvo mužů pokud odjíždí na své zápasy v plné sestavě, tak patří k adeptům na postup. Pokud přišla v pár
zápasech marodka, tak těsné porážky družstvu postup do vyšší soutěže vzdalují. Momentálně nám patří 4. místo
s těsným odstupem na první příčky. Závěr soutěže bude dosti zajímavý.
Veteráni – jsme netradičně na 6. místě tabulky a vypadá to, že letos play-off o titul hrát nebudeme. Lepším výsledkům brání častá zranění a pracovní vytíženost hráčů. Zápasy tak většinou odehráváme na necelé dvě pětky a to
v nejvyšší soutěži na ty nejlepší nestačí.

Florbalové střípky
Ochranné florbalové brýle budou povinné pro všechny mladé hráče
Družstvo chlapců 3. -5. třída vyhrálo Okresní přebor škol a postoupilo do kraje.
Družstvo dívek 3. – 5. třída napodobilo své spoluhráče a vyhrálo Okresní přebor své kategorie a také postupuj do
Krajského kola.
17. 5. 2019 bude naše družstvo elévů startovat na Mistrovství ČR ve florbalu škol kategorie II. v Plzni. Toto
mistrovství budeme i pořádat.
Dne 28. 1. 2019 naši hráči fandili na extraligovém zápase v Plzni mezi Tatranem Střešovice a FBC Liberec. Vedli
jsme hráče na plochu, hráli o třetinách a na konci absolvovali autogramiádu hráčů a získali řadu suvenýrů – podepsaných fotek.
Na turnaji Gothia Cup ve Švédsku získali medaile dva naši hráči a trenér :) startující za družstvo Tatranu Střešovice
Rozrostlo se naše hráčské zastoupení v Tatranu Střešovice. Na testech uspěla Anička Brandnerová a už zvládla dát
dvě branky v lize za dívčí družstvo elévek Tatranu. Gratulujeme Aničko :).
V krajském přeboru Plzeňského kraje škol ve florbalu kategorie 3 - 5. třídy obsadilo naše družstvo chlapců 5. místo
Chceme se více zlepšovat a tak naše hráče z přípravky a z elévů učila správně běhat atletická trenérka z Domažlic.
Díky Soňo. :)
Víte, že florbalista za 1 sekundu uběhne v zápase 5-7 metrů?
Víte, že florbalový míček létá rychlostí až 200km? Děti 10 let zvládnou trefit míček rychlostí 80-130km?
Víte jak „trestáme“ pozdní příchod na trénink či zapomnětlivost věcí? Dotyčný pro družstvo upeče buchtu :)
Svazek 1, Vydání 1
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TV Stod navštívili hosté, které znáte z televize
První polovinu školního roku si děti z TV Stod užily na 100D%! Během prvních měsíců se nejprve zdokonalovaly
v mluvě a improvizaci, následně natočily pár videí a vstupů do rádia a nakonec se i připravovaly na své první moderování. Zkušenosti jim po celou dobu předával nejen vedoucí kroužku Michal Křížek, který je zároveň
moderátorem Hitrádia FM Plus, ale letos poprvé i vzácní hosté.
Pozvání přijal třeba Zbyněk Janíček, kterého můžete znát z TV Óčko a rádia Kiss.
Toho měly děti možnost podrobně vyzpovídat a poté mu předvést, co se naučily.
Hodina s ním byla navíc koncipována jako casting do televize (případně rádia).
Zahrnovala tedy pohovor, natáčení (nebo aircheck) a závěrečné hodnocení, které
jasně ukázalo, že v řadách TV Stod je hned několik talentů.
Další host byl pak vybrán z trochu jiného soudku. V rámci přípravy na Vánoční
diskotéku měli žáci možnost proniknout do světa djingu. V roli učitele se představil
DJ Zdeněk Poslední, který si pro TV Stod vyblokoval hned tři hodiny. To byl
dostatečný čas na to, aby se u mixážního pultu mohli vystřídat úplně všichni.
Jako poslední pak TV Stod navštívil Michal Misty, moderátor TV Óčko a Hitrádia FM Plus. Ten už dorazil
přímo na Vánoční diskotéku (viz článek o Vánoční diskotéce), kterou naši mladí moderátoři uváděli. Společně
s ním a lektorem Michalem se tak za mikrofonem objevila třeba Kačka Schejbalová, Anička Jedličková, Jan
Poslední, Kryštof Straka nebo Patrik Procházka. Za mixážním pultem si pod dohledem Zdeňka zahrál Marek
Říha.
TV Stod zkrátka letos dostal úplně nový rozměr. Hosté kroužek příjemně zpestřili, předali dětem cenné
zkušenosti a tím je motivovali do další práce.

Vánoční diskotéka
Opět po roce se konala tradiční Vánoční diskotéka, ale letos to byla ještě větší jízda, než kdykoliv jindy.
Nejen, že za mikrofonem jste mohli vidět žáky z mediálního kurzu TV Stod, ale také dva moderátory. Jedním
z nich byl Michal Křížek – moderátor Hitrádia FM Plus a druhým moderátorem a zároveň hlavním hostem byl
Michal Misty – moderátor TV Óčko a Hitrádia FM Plus. DJem byl jako vždy Zdeněk Poslední, který se mimo
jiné postaral i o famózní laserovou show, která provázela celou diskotéku. Na této diskotéce se celkem sešlo
132 dětí, které tančily, zpívaly, soutěžily a užívaly si pořádnou párty. Důkazem toho bylo, že se tančilo až do
poslední chvíle a všichni si tuto akci pořádně užili.
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Kreativní a tvořivé kroužky
Z dětmi z kroužků kreativ a fimo připravujeme nejen výrobky, které budou k vidění na městské radnici od
1. 3.2019, ale také vyrábíme krásné a nevšední věci, které si budete moci zakoupit na maškarním karnevalu ve
formě štěstíček :) Tak, které si vyberete právě vy? :)

Kulinářské zážitky na vaření
Kroužek vaření je i nadále velice oblíbeným kroužkem letošního
roku. Holky se již ve spoustě věcí zdokonalily. Postupně odbouráváme i nechuť pracovat se syrovým masem. Střídáme pečení a vaření,
takže holky si domů nosí jak slané, tak sladké pochoutky. Každý z
mlsných jazýčků si tedy přijde na své a i ostatní mohou alespoň přivonět, co jsme právě uvařily, protože je poté provoněný celý dům
dětí našimi kuchařskými výtvory. Nejen, že všem vždy chutná a nezůstane ani kousek nazbyt, ale i na pohled jejich dobroty stojí za
to, vždyť jak se říká, jíme i očima.
Kdo ví, možná z nich jednou budou známé šéfkuchařky :)
No jen se podívejte sami.

Sleduj nás ONLINE!
www.facebook.com/ddmstod
www.instagram.com/ddmstod
www.youtube.com/tvstod
Svazek 1, Vydání 1
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V DDM
Podzimní příměstský tábor v DDM Stod, měl velký
úspěch. Nesl se v duchu sportu a kreativního tvoření. Jeden den jsme si zpestřili i výletem do
Techmánie.

Pokud se s námi chceš bavit i o jarních prázdninách přihlas se na JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR. Tentokrát se zaměříme více na kreativní tvoření, vyzkoušíme si spoustu nových
technik jako je decoupage, enkaustika, batikování výroba z fimo hmoty a spoustu dalších.
Nebudou chybět ani sportovní aktivity a soutěže :)
Přihlášky již k vyzvednutí v kanceláři DDM.
Vyplněné přihlášky s platbou odevzdejte v kanceláři
DDM nejpozději do 22. 2. 2019.

LETNÍ JUDO TÁBOR NA TURISTICKÉ ZÁKLADNĚ
BUBEN
Pro všechny judisty letos připravujeme s trenérkou
Lenkou Švábovou letní tábor na naší turistické základně
pod zříceninou hradu Buben.
V listopadu nám na zde postavili nové hřiště, takže tréninky budou probíhat v krásné přírodě.
Samozřejmě nebudou chybět ani hry, tvoření, výlety a
jiné aktivity, které jsou na táboře očekávány.
Tábor bude probíhat od neděle 7. 7. 2019 do pátku
12. 7. 2019. Cena tábora je 2200 Kč. Zájemci si již
mohou vyzvednout přihlášky v kanceláři DDM.
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