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DDM Stod uspěl v soutěži
Hýbeme se hezky Česky

Reportáž
z Lampionového průvodu

V novém vydání se můžete těšit na:
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DDM Stod a město Stod vás zve na jedinečně Vánoční bruslení! Přijďte si užít sváteční 
atmosféru a "vybruslete" společně s námi všechno snězené cukroví. Pro všechny účastníky 
máme připravený svařák, hudbu a dobrou náladu! Akce proběhne za platných protiepi-
demických nařízení.

Na našeho českého Ježíška samozřejmě nedáme dopustit, nicméně živé vysílání ze San-
tovy dílny jsme si nemohli nechat ujít. I vy jste ho mohli sledovat společně s námi. Třeba při 
čekání na kroužek.

   Vánoční bruslení s DDM Stod

   Vánoční atmosféra 
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Minulý rok nám to situace nedovolila, o to více jsme si to ale užili letos. Svědčí o tom nejen 
mnoho skvělých ohlasů, ale i rekordní návštěvnost. Bylo vás totiž téměř tisíc, co vyrazili na 
Lampionový průvod 2021.
JižJiž tradiční akce, kterou pro vás uspořádal DDM Stod s MŠ Stod, vyšla tento rok na čtvrtek 
4. listopadu. A nutno říct, že vše vyšlo na jedničku. Ráno to sice ještě vypadalo, že nám celý 
den proprší, po poledni se však počasí umoudřilo, jako by se stejně jako my začalo 
připravovat na celý večer. Průvod stejně jako v předchozích letech odstartoval od MŠ v 
Čapkově ulici, odkud se vydal směrem k DDM Stod, kde na návštěvníky čekal pečlivě nasví-
cený a nazdobený park. Zde bylo připraveno občerstvení a za dohledu hasičů i ohně na 
opékání buřtů. V tu chvíli bylo vše perfektní. My všichni mohli být po dlouhé době zase
spolu a svět se zdál být zase v pořádku.
Velké poděkování patří všem zúčastněným za úžasnou atmosféru. Speciální díky pak patří 
všem pomocníkům, skvělým hasičům a taky panu Sklenářovi za poskytnutí dřeva.

všechny další fotky najdete na našem Facebooku
www.facebook.com/DumDetiaMladezeStod

   Lampionový průvod byl letos rekordní!
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DDM Stod zabodoval v soužěži Hýbeme se hezky česky, kterou uspořádal PENNY MARKET 
ČR ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR a Sokolem. Díky vašim hlasům, 
které jste nám posílali online, ale i přímo v prodejnách PENNY, uspěly hned dva naše školní 
týmy - gymnastky a florbalisté. Jako odměnu jsme od PENNY získali finanční příspěvek a 
zdravé produkty. 

DDM Stod je pořadatelem školních 
sposportovních soutěží za okres Plzeň–jih a 
Tachov a také krajských kol Plzeňského 
kraje. V letošním roce se konaly turnaje a 
závody v kategoriích dívek i hochů a 
startovali jak děti z 2. stupně základní 
školy, tak i studenti středních škol. Mezi 
sporty, které jsme pořádali, patří florbal, 
basbasketbal a přespolní běh. 
Co se úspěchů našich členů týče, za 
zmínku jistě stojí naši florbalisté. Ti 
startovali v rámci těchto soutěžích jak v 
kategorii 6.-7. tříd, tak i 8-9. tříd. V obou 
případech se probojovali až do finále, 
kde získali krásná druhá místa.

   Hýbeme se hezky česky! 

   Soutěže a DDM Stod
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Jak už jistě každý dobře ví, v Domě dětí a mládeže ve Stodě mají ty nejlepší kluby v okolí. 
Snažíme se rodičům co nejvíce vyjít vstříc, a proto pro děti každý den docházíme do 
družiny a doprovázíme je do klubů i na kroužky. V klubech se u nás dá trávit volný čas všemi 
možnými způsoby. Ať už odpočinkem na sedacích pytlích, hraním deskových her, 
skládáním stavebnic, lezením po lezecké stěně nebo třeba hraním videoher. Prostě u nás se 
zabaví opravdu každý. A protože jdeme s dobou, najdete u nás i to nejmodernější vybavení. 
Kromě deskových her, které pravidelně doplňujeme, u nás máme i úplnou novinku, a to 
PlaPlaystation 5! Tyhle žádané konzole najdete v našem klubu Oceán společně s těmi 
nejlepšími a nejoblíbenějšími hrami. 
Jsme rádi, že u nás potkáváme stále mnoho dětí i dospělých a budeme se těšit na setkávání 
i v novém roce, ať už na kroužkách, nebo i v našich klubech.

Protože chceme, abyste se u nás cítili bezpečně 
i v této době, vybavili jsme naše kluby sterilizátory 
vzduchu. Ty nejenže ničí viry a bakterie, ale jsou i 
bezozónové a spolehlivě dezinfikují všechny 
prostory. Kromě klubů je najdete také ve cvičebním 
sále a keramické dílně, prostě všude, kde se 
kkoncentruje více lidí. 

   Do  našich klubů jsme pořídili PS5!

   Vaše zdraví je pro nás nejdůležitější
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Dům dětí a mládeže na začátku října vyhlásil soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, která se 
konala až do konce listopadu. Díky poctivým sběračům se pro místní myslivce nasbíralo 
přes 300 kilogramů těchto plodů, za které všichni moc děkujeme. Všichni, kteří se zapojili, 
dostali za odměnu krásné ceny v podobě míčů a sportovního vybavení. Z vydařené akce 
máme všichni velkou radost a doufáme, že příští rok se nasbírá třeba ještě o něco víc.

V DDM máme spoustu kroužků od těch sportovních, jako jsou gymnastika, sportovní 
přípravka či judo, přes ty počítačové, jako je například oblíbený kroužek Minecraftu. 
Najdete u nás i kroužek vaření nebo tvořivé a výtvarně zaměřené kroužky, kterými jsou 
třeba keramika a kreativ. 
KKroužky jsou určeny všem věkovým kategoriím od nejmenších dětí až po dospělé. Všechny 
zájmové aktivity se těší velké oblibě, a proto na nich každý týden pravidelně potkáváme 
mnoho účastníků, z čehož máme velkou radost. Naši vedoucí, lektoři a trenéři si na každou 
hodinu pečlivě připravují skvělý program, kterým se snaží smysluplně naplnit volný čas 
všech zúčastněných. 
HlavníHlavní součástí všech kroužků je, aby si je každý užil a odnesl si nějaké nové zkušenosti a 
dovednosti, které jim vedoucí mohou předat. Jsme rádi, že se tak děje a že máte radost z 
každé strávené hodiny u nás. Věříme, že se i nadále budeme potkávat v tak hojném počtu a 
prožijeme společně spoustu skvělých lekcí, ať už si při nich zasportujeme nebo namalujeme 
obraz.

   Nasbírali jsme 300 kg kaštanů a žaludů

Chodit na kroužky nás baví
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   Naši judisté sbírají jednu medaili 
    za druhou! Přinášíme výsledky

Memoriál Ing. Beneše Plzeň 9. 10. 2021
Tomáš Kiška - 1. místo
Matyáš Plocar – 2. místo
Michala Švábová – 2. místo
Ludmila Stahlová – 2.místo
Aneta Veberová – 2. místo
Michaela MašMichaela Mašková – 3. místo
František Stahl – 4. místo

Blovice 30. 10. 2021
Tomáš Kiška - 1. místo
Michala Švábová – 2. místo
Michaela Mašková – 3. místo
František Stahl – 3. místo

NepoNepomuk 20. 11. 2021
Michala Švábová – 1. místo
Tomáš Kiška – 1. místo
Aneta Veberová – 4. místo

Memoriál Ing. Radoše Domažlice 27. 11. 2021
Michala Švábová – 1. místo
Matyáš Plocar – 3. místo
Ludmila Ludmila Stahlová – 3. místo
František Stahl – 4. místo

Pražský adventní pohár 12. 12. 2021
Michala Švábová – 2. místo
Tomáš Kiška – 2. místo

Děkujeme 
za skvělou 

reprezentaci všem
mladým judistům.

Speciální 
poděkování
patří tpatří trenérce
Lence Švábvé.


