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„Volný čas do
života zapadá.“

Připoj se!

č.24

časopis

DOMEČEK

Listopad 2019

STATISTIKA
Začátek školního roku je dávno za námi a my
opět rozběhli více než 60 kroužků pro děti i dospělé.
Na sport, kreativní tvoření a jiné kroužky se přihlásilo
583 dětí. Obrovský nárůst byl u našich nejmenších, a
proto jsme otevřely 3 mateřská centra do kterých
chodí celkem 64 dětí s maminkami. I cvičení a
keramika pro dospělé se letos zaplnily a máme celkem
107 dospělých.
Děkujeme

Tým DDM Stod

Zveme Vás na LAMPIONOVÝ PRŮVOD
I letos Vás zveme na lampionový průvod, který
pořádáme spolu s MŠ. Průvod bude vycházet 7. 11.
2019 v 17:30 od MŠ v Čapkově ulici a projde městem
až k parku před DDM Stod. Zde na Vás bude čekat
teplý nápoj a můžete si opéct buřty. Doufáme, že se
nás sejde co nejvíc.

NOVÍ ZAMĚSTNANCI
Michaela Janouchová

Marie Krutinová

Petra Veselá

- dozor, kroužky

- jóga

- jumping
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NOVÉ KROUŽKY
Jumping

Na dětském dnu jsme vám představili trampolínky a ohlas byl úžasný, a i
proto se letos rozběhly hned 4 lekce trampolínek pro děti i dospělé. S dětmi
každé pondělí a středu skáče Lenka Kuběnová a dospělým dává do těla lektorka

Petra Veselá. Každé pondělí od 17:30 hodin :).

Cvičení rodičů s dětmi

V hale jsme opět obnovili cvičení rodičů s dětmi
pro „školkové“ děti. Při cvičení rozvíjíme nejen hrubou a

jemnou motoriku, ale zaměřujeme se i na logiku, procvičujeme barvy, počty a hlavně si hrajeme. Pokud
máte zájem, můžete se přijít podívat ve středu od 16:30 do haly.

Pohybové skladby
Naše gymnastky loni bodovaly na
několika soutěžích a proto s trenérkou Verčou
věnují ještě další hodinu tomu, aby se
zdokonalovaly a letos jim to šlo ještě lépe.
Pohybové skladby jsou právě o přípravě na
soutěže, které je v letošním školním roce
opět čekají. Tak holky, přejeme hodně
úspěchů!

Sleduj nás ONLINE!
www.facebook.com/ddmstod
www.instagram.com/ddmstod
www.youtube.com/tvstod
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FLORBAL
Florbalová sezóna 2019 – 2020 začala. Jak se vedlo našim družstvům?
Všechna družstva mají za sebou dvě ligová kola a vcelku se družstvům DDM Stod dařilo.
Družstvo veteránů už odehrálo šest zápasů a v tabulce čtyři vítězství zatím stačí na krásné třetí místo.
Družstvo bude od 7. 11. do 9. 11 2019 startovat na mezinárodním turnaji „Neoficiálním ME veteránů“
v Praze.
Liga veteránů ČR – skupina Čechy
Florbalová akademie Mladá Boleslav
Florbal Ústí nad Labem
DDM Stod – Pohodový100D
Forza Tatran
Litolika Lisboa Litoměřice
ASK Lovosice
FBC Medvědi Severu Česká Lípa
FBC Vipers Most
FBC Česká Lípa
FBC Trutnov

18 bodů
15 bodů
12 bodů
9 bodů
9 bodů
9 bodů
3 body
3 body
3 body
0 bodů

Družstvo mužů zvládlo odehrát šest zápasů. A jelikož všechny vítězně, tak hned na úvod vede
tabulku. Střelecky družstvo táhne kapitán a trenér družstva – Vašek Kaše, který vévodí i tabulce Kanadského bodování celé soutěže.
Regionální liga mužů Plzeňského a Karlovarského kraje
DDM Stod
TJ Sokol Koterov
FBC Plzeň B
Florbal Sokolov B
FBŠ Slávia Plzeň B
Florbalová škola Plzeň B
TJ Sokol Vejprnice
SK Jiskra Domažlice B

18 bodů
13 bodů
11 bodů
10 bodů
9 bodů
6 bodů
5 bodů
0 bodů
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Bohužel nemáme nafukovací kuchyňku, i když bychom ji letos velice potřebovali,
protože zájem o vaření byl obrovský a kroužek naplněn téměř ihned.

Vaření

Pokud tedy půjdete ve čtvrtek kolem DDM, opět vám budou dráždit chuťové buňky
dobroty, které na kroužku vaříme nebo pečeme.
A pastva je to i pro oči … no posuďte sami.

Tenhle kroužek nás nikdy nepřestane bavit, a proto se i letos těší velkému

Lego

zájmu:) . Doplnili jsme zásobu kostiček, aby každý našel co potřebuje a stavby byly
zkrátka dokonalé. Nejde ale pouze o stavení kostiček, stavením lega se u dětí rozvíjí
trpělivost, soustředěnost, kreativita a také jemná motorika.
Která se vám líbí nejvíce?? :D

Angličtina se i v letošním školním roce stala oblíbeným kroužkem. Přeci jen
hravou formou s kamarády je to něco jiného než ve škole :) Naplno využíváme
novou učebnu angličtiny, ve které to jde samo :).

Svazek 1, Vydání 1

24. vydání, vychází v nákladu 400 kusů

Angličtina

Stránka 4

MK ČRE 20379

mddmstod@volny.cz

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

Kreativní klub a fimo od září tvoří na 100D%. Výrobky můžete
vidět zase během roku na několika výstavách na radnici. Nejbližší bude
vánoční výstava :)

Kreativní kroužky

Aby jste nemuseli čekat, tady je malá ochutnávka.

Kompenzační cvičení

U našich mladých sportovců se stále snažíme o správné
držení těla. V kroužku se zaměřujeme na vyrovnání svalových
dysbalancí, které jsou u školních dětí stále rozšířenější. Kompenzační cviky zapojujeme hravou formou,
aby nás to všechny bavilo.

Zálesáků máme letos spoustu, kroužek je naplněn a my jsme za to velice rádi.
S dětmi chodíme do přírody, kde se učíme novým věcem a nechybí ani hraní různých

Zálesák

her. V přírodě na čerstvém vzduch jde vše lépe.
I letos děti sbírají kaštany a žaludy pro zvířátka, které jim pak odvezeme do lesa.
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CO VÁS JEŠTĚ ČEKÁ

VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Zveme vás na VÁNOČNÍ DISKOTÉKU, která se bude konat ve středu 18. prosince od 17:00
hodin v KD Stod. Těšit se můžete na skvělého DJe, který se postará o fantastickou hudbu a s ním i na
světelnou a laserovou show. Hlavním hostem bude Vláďa Jaroš, moderátor Hitrádia FM Plus.
Celým večerem vás provede Michal
Křížek a děti z kroužku TV Stod.
Přijďte si s námi zatančit :).
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