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Andrea Košťálová: Z DDM Stod až 
do americké reprezentace
Andrea Košťálová začínala s florbalem u nás v 
DDM Stod. Její talent ji ale postupně umožnil hrát s 
těmi nejlepšími. 
Jaké byly její začátky? A jak se ze sportovkyně z 
malého města stala reprezentantka? Nejenom o 
tom je následující rozhovor.

Jak ses dostala k florbalu?
K florbalu jsem se dostala někdy na prvním stupni ZŠ, kdy začala hrát moje spolužačka, 
a protože tam nechtěla být jediná holka, vzala mě s sebou na trénink. Nejprve jsem 
měla obavy, protože jsme hráli společně s klukama, ale postupem času jsem si zvykla a 
bylo to skvělé. 
Jaký největší zážitek máš z DDM Stod? 
VVe Stodě jsme měli hrozně fajn partu, proto skoro každý zápas byl svým způsobem 
zážitek. Za největší ale asi považuji turnaj na Prague Games v roce 2011, kdy jsme s hol-
kami poprvé ve skupině porazily Švédky. 
V jakém klubu v současné době působíš a jak se vám daří? 
Nyní působím v týmu FBŠ Slavia Plzeň, kde se letošní sezóna nedá vůbec hodnotit (kvůli 
covidu se veškeré soutěže pozastavily). Mezi naše největší klubové úspěchy patří 
postup do Extraligy, kde jsme se ale bohužel udrželi pouze jednu sezónu, a poté jsme 
sestoupili. Nyní tedy hrajeme první ligu žen. 
V současné době hraješ taky za americkou florbalovou reprezentaci. Proč zrovna amer-
ickou?
PProtože jsem se narodila v USA, ale žiju v ČR. Mám dvojí občanství - americké a české. 
Nejprve jsem se dostala do širšího kádru juniorek české repre, ale protože jsem se dál 
do finální patnáctky nedostala, napadlo nás využít mého dvojího občanství. Sestřenice 
hrála v týmu USA, kde se o mně zmínila a už to jelo. První MS jsem si zahrála za amer-
ickou juniorskou reprezentaci v Kanadě, a protože už o mně vědělo vedení, pozvali mě 
na budoucí ženské výběry, srazy atd. 
Jak moc je v USA florbal populární? Dokázala bys ho srovnat s tím českým? 
Florbal v USA vznikl, ale paradoxně tam není moc známý. Myslím si, že podmínky pro 
florbal v USA mají dobré, a proto to chce jen čas, aby se tam florbal postupně zpopu-
lárnil. V porovnání s českým florbalem je značný rozdíl už jen v počtu hráčů, soutěží a 
lig. 
Čeho bys ve florbalu chtěla ještě dosáhnout? 
Především chci, aby mě stále naplňoval a bavil. Sen o účasti na MS se mi splnil, takže 
teď jen vrátit zpět do Plzně Extraligu pro naše nadějné holky z mladších kategorií.  
Co Co bys vzkázala florbalistům, kteří chodí trénovat k nám do DDM? 
Ve Stodě byla vždy skvělá parta a podmínky pro zdokonalování, proto se nebojte 
neúspěchů a makejte na sobě. Věřím, že o většině z vás v budoucnu ještě uslyšíme. 
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Stopovačka Stodem

Fotek, kterých jste nám poslali, bylo mnoho. Tady jsou alespoň některé z nich. 
Zbytek najdete na našem Facebooku nebo Instagramu.

V době, kdy procházka na čerstvém vzduchu, je možná to nejlepší pro naši imunitu, 
jsme pro vás připravili Stopovačku plnou úkolů. A ne jednu! První stopovačka totiž 
měla takový úspěch, že jsme neváhali a ihned připravili druhou navazující. 
Ptáte se, o co v takové stopovačce jde? Je to vlastně jednoduché. Stačí mít po ruce 
naši mapku, teple se obléct, hledat stanoviště, plnit úkoly a je to! 
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Žijeme online

Jednou z aktivity byla třeba florbalová videa, ve kterých vám Roman ukazoval 
různé florbalové techniky.

Dále jsme pro vás natočili taneční a gymnastické výzvy.

Lenka pro vás natočila tipy na nejlepší stolní hry a hračky pro nejmenší.
Míša s Nikčou si pak připravily lekci vaření a cvičení online.

Jak už jsme psali na předešlých stránkách, koronavirová pandemie náš donutila už 
několikrát během školního roku zavřít. My jsme ale i tak ani na maličkou chvíli neza-
háleli. Naše činnost se totiž okamžitě přesunula z našich sálů a učeben do online pros-
toru, tedy na náš Facebook, Instagram a YouTube. 
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Příměstské tábory
I přesto, že je náš domeček uzavřen, je potřeba plánovat! Příkladem jsou naše oblíbené 
příměstské tábory. Ty letos chceme uskutečnit během letních prázdnin a lákáme na ně 
všechny děti od 1. třídy ZŠ. Zaměření je sportovní a kreativní. 
Tak co? Přidáš se k nám i ty?  

Cena: 1250 Kč

Přihlášku najdete na www.ddmstod.cz. Poslat ji můžete 
emailem na mddmstod@volny.cz nebo vhodit do 
poštovní schránky.
ČástČástku prosím zaplaťte v hotovosti v kanceláři DDM 
nejpozději do 31. 5. 2021. Pokud by se tábor z důvodu 
epidemie neuskutečnil, peníze budou vráceny. 
Co je příměstský tábor?
Tábor bez přenocování. Během dne je pro děti 
připraven zábavný, sportovní program tak, aby se 
nikdo ani chvíli nenudil. 
VVěk dětí:
Příměstský tábor je určen pro děti ve věku od první 
třídy. 
Časy:
Přivézt děti můžete každý den od 7.00 do 8.00 a vyz-
vednout si je od 15.30 do 16.00 v budově DDM Stod.
Stravování:
Každý den je pro děti připraven teplý oběd. Dostatek 
pití během celého dne je samozřejmostí.
Rodiče přibalí dítěti dopolední a odpolední svačinu.
Náplň:
Náplní tábora budou různé druhy sportů, jóga, tanec, 
celotáborová hra a kreativní tvoření jako malování, 
keramika, fimo nebo výroba šperků.

Veškeré informace a přihlášky najdete na našich stránkách www.ddmstod.cz.
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Stodská bublina
DDM Stod vyhlašuje pátrací akci pro celou rodinu, 
která má název STODSKÁ BUBLINA
NNo, řeknete sami. Nežijeme teď trochu v takové 
uzavřené bublině? I přesto je ale v našem městě spou-
sta míst, na která můžeme být pyšní. A právě na ně 
vás prostřednictvím naši pátrací akce vezmeme.  Od 
pondělí 8. března bude vaším úkolem najít TAJNÉ 
KÓDY, které jsme rozmístili na různá místa u nás ve 
Stodě. Provázet vás bude naše hrací karta a spolu s ní 
ttaky naše sociální sítě
Tak co, agenti, jste připraveni? Tak mrkněte na naše 
stránky www.ddmstod.cz a jdeme do akce!

Hrací karta i s tabulkou na zapisování kódů:
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Slovo ředitele
Vážení příznivci DDM Stod,

i přesto, že nezažíváme zrovna lehkou dobu, snažíme se 
s naším týmem současné situace využít k tomu, aby-
chom po skončení pandemie mohli nabídnout co 
nejatraktivnější aktivity. 

Některých novinek jste si už mohli všimnout v našem 
parku v závěru roku, kdy se v parku objevily dva 
pingpongpingpongové stoly pro širokou veřejnost. Další 
překvapení chystáme na začátek dubna, kdy v něm 
přibudou dvě nové trampolíny zabudované do úrovně 
země. V plánu je i menší hřiště s umělým povrchem na 
další sportovní aktivity. Park se tak v nejbližší době 
postupně stane bezpečnou oázou volnočasového vyžití 
pro malé i velké. 

V této době se věnujeme i úpravám a vybavení našich vnitřních prostor. Kromě nových 
interiérových dveří, výměny světel a nově položených podlahových krytin jsme využili i 
finančních prostředků z EU projektu šablony 2, které jsme využili k pořízení moderních 
učebních pomůcek. Až se nám náš DDM znovuotevře, máte se na co těšit. V tomto pro-
jektu byla použita částka 1 400 000 Kč, z čehož na učební pomůcky připadla částka 800 
000 Kč. 

Během února jsme využili spolupráci a podporu od firmy Sportisimo a rozvezli na 43 škol 
pro 59 učitelů tělesné výchovy sportovní oblečení a vybavení. Toto oblečení je připraveno 
i pro naše trenéry sportovních kroužků. Za podporu v této těžké době firmě Sportisimo 
moc děkujeme! 

DDM Stod tak rozhodně nespí. Naši pedagogové se aktuálně vzdělávají formou 
nejrůznějších kurzů, vymýšlí pro vás stále nové a nové aktivity a do téhle doby se snaží 
přinést i trochu radosti a optimismu. 

DouDoufám, že se s tímhle obdobím brzy vypořádáme a co nevidět se zase uvidíme. 

Roman Kuběna
ředitel DDM Stod


