
 

Dům dětí a mládeže 
Brumov-Bylnice,  

okres Zlín,  

příspěvková 
organizace 

Zpravodaj  
z domečku 

Milí čtenáři, 

dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje z domečku v novém 
školním roce. Cestou ke zlepšení kvality a obsahu  zpravodaje bude nově 
otevřený kroužek fotograf- novinář.  Společně s dětmi se chci zaměřit 
na pestřejší nabídku zpravodaje a rozšíření některých rubrik. Hlavní 
náplní zpravodaje stále zůstanou informace o činnosti DDM a připravo-
vaných akcích. Věřím, že se Vám  bude zpravodaj líbit a rádi se podívá-
te, co se všechno v DDM Brumov-Bylnice děje. 

                                            
       Antonín Strnad 

                ředitel DDM Brumov-Bylnice 
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Nabídka kroužků na školní rok 2014/2015 

DDM Brumov-Bylnice Vás zve do kroužku: 

„DISCODANCE“ 
 
 
 
 

Kdy:  každou st ředu od 15.30 - 16.30 hodin  

Kde: t ělocvi čna DDM Brumov-Bylnice  

Určeno pro: 1. - 5. ro čník ZŠ  

Cena: 300,- Kč/rok 

Vedoucí kroužku: Veronika Švachová 

Naučíte se: 

základní prvky tance discodance,  

nácvik sestav 

Přijď mezi nás také TY.  

Malý p řírodov ědec 
Chceš se stát malým přírodovědcem a být přírodě 
zase o kousek blíž, Na malé přírodovědce si za-

hrajeme každé úterý od 15:00 do 16.30 hod.  

v DDM Brumov-Bylnice.  

Cena kroužku je 300,- Kč. 

Čeká nás i tvoření z přírodních materiálů. 
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Taneční kurz pro dosp ělé 
 

V neděli 5. října se v kulturním domě Bru-
mov-Bylnice uskutečnila první lekce tanečního 
kurzu pro dospělé pod vedením lektorky paní 
Mileny Šmigurové. Dvacet tanečních párů če-
ká v osmi lekcích 9 společenských tanců 
(např. anglický waltz, valčík, tango nebo ča-
ča). Kurz je zaměřen na získání základních 
tanečních kroků u jednotlivých tanců a jejich 
variací s důrazem na správné technické pro-
vedení.  Taneční kurz bude ukončen v sobotu 
29. listopadu „Závěrečnými tanečními“ s živou 
hudbou.  

Kroužek 
„TÁBOROVÁ KYTARA“ 

 

Kroužek „Táborová kytara“ se každoročně řadí mezi nejnavštěvova-
nější kroužky vedené pod DDM Brumov-Bylnice. Přes dvacet účast-

níků rozdělených do tří skupin se pod vedením Miroslava Froňka učí základy rytmiky, akordy 
a noty. Trpělivost a píle je nezbytným předpokladem k úspěšnému zvládnutí hry na kytaru. 

 Pře
dst

avu
jem

e: 

UPOZORNĚNÍ 
V období podzimních prázdnin tj. 27. - 29. 

října 2014 se kroužky nekonají. Provoz 
tělocvičny je rovněž omezen. Kroužky 
začínají ve středu 30. října 2014.   

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vyko-
návající dílčí přímou pedagogickou činnost 

V současné době absolvuje uvedené studium K2 
šest našich externích vedoucích v DDM Luhačovi-

ce. Přejeme jim hodně štěstí a uplatnění svých 
vědomostí při závěrečném testu v neděli 19. října. 



DDM  

Brumov-Bylnice 

Mýto 184 
763 31 Brumov-Bylnice 

Telefon: 577 330 586 
Mobil:    603 884 271 
Mobil:    605 433 128 
E-mail: ddmbru@zlinedu.cz  

Jsme na webu:  

http://ddmbylnice.hyperlinx.cz 

 

Židovský hřbitov  
Nachází se  nedaleko od cesty do Valašských Klobouk na kopci 
„Židáky“. 
„Jediný židovský hřbitov v bývalém zlínském okrese je nepravidel-
ného půdorysu, na mírném kopci obráceném k východu. První písemná 
zmínka o hřbitovu pochází již z roku 1758, poslední pohřeb se tu 
uskutečnil v roce 1931. Komplexní oprava poničeného hřbitova z dob 
II. světové války proběhla v roce 1985. Přibližně padesát náhrobků 
z žuly, pískovce a mramoru bylo postaveno na původní místa a hřbi-

tov byl oplocen. 
Pamětní deska, 
odhalena v roce 
1993, nese jména 
židovských obča-
nů, umučených 
v koncentračních 
táborech.“  
 

 

 

Zdroj: Památná místa 
farnosti brumovské 
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PŘÍPRAVUJEME  
na podzimní prázdniny 

 

• 27. 10. výlet do 
aquaparku Delfín 

• 29. 10. turnaj ve 
stolním tenise 

Vnitřní prostory DDM postupně dostávají novou 
tvář. Malbu stromu s přehledem všech kroužků 
ve vstupní chodbě a slunečnici ve společenské 
místnosti nakreslila Marie Vaško, za což ji moc 

děkujeme.  

"Slyšela jsem, že váš syn studuje 
na univerzitě. Co z něho bude, až 

skončí?" ptá se známá paní 
Novákové. 

"Obávám se, že důchodce."  


