
PŘEHLED KROUŽKŮ DDM BRUMOV-BYLNICE NA NOVÝ 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 

JAZYKY 
ANGLICKÝ JAZYK                     - základy jazyka, výslovnost, zábavná forma, komunikace   

                                                      STŘEDA 15.00-16.00, cena: 300,-kč, DDM /od konce října/   

     

 TVOŘIVOST  
KREATIV KLUB                         - pletení košíků, pedig, oplétání, patchwork, scoubidou 

                                                     ÚTERÝ 15.00-17.00, cena: 300,-kč, DDM                 

KORÁLKOVÁNÍ                        - výroba drobných předmětů, náramky, šperky 

                                                     STŘEDA  15.15-16.45, cena: 300,-kč, ZŠ         

PRIMA VAŘEČKA                    - pečení, vaření, smažení, různé dobroty a mňamky 

                                                     ÚTERÝ 15.30-17.30, cena: 300,-kč, DDM     

KERAMIKA                               - práce s hlínou, výroba drobných keramických předmětů 

                                                     ÚTERÝ 15.00-17.00, cena: 300,-kč, DDM    

 

HUDBA 

FLÉTNIČKA ŠKOLKÁČKŮ       - výuka na flétničku, zdravé pískání, zábavná forma 

                                                     STŘEDA  14.15-15.15, cena: 350,-kč, MŠ 

FLÉTNIČKA  ŠKOLÁKŮ           - výuka na flétničku, zdravé pískání, noty 

  /začátečn., pokroč./              PONDĚLÍ 15.00 /informativní schůzka-2.B/, cena: 350,-kč, ZŠ 

TÁBOROVÁ KYTARA             - výuka na kytaru, písně k táboráku, noty, vystupování 
/začátečn., pokroč./             ČTVRTEK 15.00-17.00, cena: 350,-kč, DDM    
 

TANEC 
ORIENTÁLNÍ TANCE             -  základní prvky břišních tanců, nácvik sestav, tanec 
/začátečn., pokroč./              STŘEDA  16.30-17.30, cena: 300,-kč, DDM       
ORIENTÁLNÍ TANEČKY        -  nácvik prvků orientálních tanců 
PRO MRŇATA                          STŘEDA 15.30-16.30, cena: 300,-kč, DDM  
DISKODANCE                         - základní prvky tance, nácvik sestav, vystupování           
/MŠ, 1.-5.roč./                         PONDĚLÍ 15.30-16.30, cena: 300,-kč, DDM 
COUNTRY TANCE                 - základní prvky tance, nácvik, vystupování 
/začátečníci/                            STŘEDA 15.00-16.30, cena: 300,-kč, ZŠ    
COUNTRY TANCE                -  zdokonalování v tanci, nácvik složitějších prvků, vystupování 
 /pokročilí/                              ÚTERÝ 16.00-17.30, cena: 300,-kč, ZŠ         

MAŽORETKY                         - základy rytmiky; prvky, které musí ovládat každá mažoretka  

                                                  ÚTERÝ 14.00-15.30, cena: 300,-kč, ZŠ /1.B-1.schůzka/   

 

 

 



TECHNIKA A PRÁCE S POČÍTAČEM 

MLADÝ FOTOGRAF             -  fotografování, zpracovávání foto na PC i ve fotokomoře 
                                                   ÚTERÝ 15.30-17.00, cena: 300,-kč, ZŠ 
 
SVĚT OČIMA PC                   -  práce na PC, internet, vyhledávání, e-mail, facebook a         
                                                   spousta jiných informací pomocí PC 
                                                   ÚTERÝ 15.00-17.00, cena: 300,-kč, DDM 
ZÁBAVA A HRY NA PC        -  práce s počítačem, malování, psaní, tvoření a hry 

                                                   STŘEDA 16.00-18.00, cena: 300,-kč, DDM 

POČÍTAČE PRO MRŇATA  -  základy na počítačích, malování, hry pro malé děti 

                                                   ČTVRTEK 15.00-17.00, cena: 300,-kč, DDM 
 POČÍTAČE PRO VŠECHNY -  využití volného času, vyřizování pošty, vyhledávání 
                                                   informací-dostupnost PC pro veřejnost /dle domluvy/ 
PSANÍ VŠEMI DESETI NA PC - výuka psaní na PC všemi deseti prsty, zdokonalování 
/začáteč. i pokroč./                psaní, soutěže 
                                                    PONDĚLÍ 13.45-15.00, cena: 350,-kč, ZŠ         
 

MODELAŘENÍ 

LETECKÝ MODELÁŘ               -  stavba modelů letadel a házedel, létání v terénu, soutěže  

                                                      PÁTEK 15.30-17.30, cena: 300,-kč, DDM 

DŘEVODÍLNA                          -  práce se dřevem, různé výrobky ze dřeva 

                                                      PÁTEK 15.30 -17.30, cena: 300,-kč, DDM     

PLASTIKOVÝ MODELÁŘ       -  stavba plastikových a papír. modelů letadel a vojenské             
                                                     techniky, výstavy, soutěže 
                                                     PÁTEK 15.00-17.00, cena: 300,-kč, DDM 
 

PŘÍRODOVĚDA  
MLADÝ RYBÁŘ                       - základy rybaření, znalosti rybář. řádu, rybolov, rybář. lístek 

                                                    ÚTERÝ 15.30-17.30, cena: 300,-kč, DDM  

KYNOLOGICKÝ KLUB             - výcvik pejsků, poslušnost, péče o pejsky a jejich chov 

                                                    PONDĚLÍ 15.15-16.30, cena: 300,-kč, DDM 

 

SPORT A TURISTIKA 

ŠACHY                                   -  základy hry, samotná hra, soutěže, rozvíjení myšlení 

                                                  PÁTEK 17.30-19.00, cena: 300,-kč, DDM 

JIU-JITSU                              -  základy sebeobrany, různé prvky a hmaty jiu-jitsu 

                                                  PONDĚLÍ 17.00-18.30, cena: 400,-kč, bývalá národní škola            

FLORBAL I.                           -  /začátečníci i pokročilí/, základy hry,pravidla, samotná hra 

/4. – 5. ROČ./                         PONDĚLÍ  15.30-17.00, cena : 300,-kč, hala ZŠ                                    

 FLORBAL  II.                        - /začátečníci i pokročilí/základy hry, pravidla, samotná hra   

/6. - 7. roč./                           PÁTEK 14.00-15.30, cena: 300,-kč, hala ZŠ      

FLORBAL III.                         - /začátečníci i pokročilí/základy hry, pravidla, samotná hra   

/8. - 9. roč./                           STŘEDA 15.30-17.00, cena: 300,-kč, hala ZŠ 

 

http://www.google.cz/imgres?q=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=567&tbm=isch&tbnid=hZrseW4U0ITWcM:&imgrefurl=http://cms.kmo.cz/www/cl-900/71-kalendar-akci/?yearID=2010&weekID=41&docid=tzOs-DeKDskjiM&w=332&h=360&ei=krRDToqSKs-f-wbL6sCzCQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&page=3&tbnh=121&tbnw=112&start=42&ndsp=22&ved=1t:429,r:6,s:42&tx=86&ty=74
http://www.google.cz/imgres?q=leteck%C3%BD+model%C3%A1%C5%99&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=567&tbm=isch&tbnid=-h1YMIKH08TybM:&imgrefurl=http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Letadla/Cvicne,-skolni-c503.html?brand=3&docid=mxf0gkz2_CreSM&w=145&h=100&ei=NrdDTobHDIHn-ganr73pCw&zoom=1&iact=rc&dur=453&page=3&tbnh=80&tbnw=116&start=41&ndsp=22&ved=1t:429,r:11,s:41&tx=51&ty=49


NOHEJBAL                           -  základy hry, pravidla, samotná hra 

/6. - 8. roč./                           PÁTEK 15.45-17.15  cena: 300,-kč, DDM                                                          

STOLNÍ TENIS                      - základy a pravidla hry, trénink, různé turnaje, zač. i pokroč. 

                                                  PÁTEK 17.00-19.00, cena: 350,-kč, DDM 

BADMINTON                       -  základy hry, pravidla, samotná hra 

                                                  PONDĚLÍ 14.30-15.30, cena: 300,-kč, DDM               

RINGO                                  -  základy hry, pravidla, samotná hra 

/5. - 7. roč./                           ÚTERÝ 15.00-16.30, cena: 300,-kč, DDM  

   

RINGO NÁCTILETÝCH        -  volná hra, zábava 

                                                /dle domluvy/, cena: 300,-kč, DDM       

PLAVÁNÍ PRO ZDRAVÍ    -  volné plavání rodičů, prarodičů a jejich dětí, hry ve vodě 

                                                STŘEDA 14.30-15.30,cena: 300,-kč,/dospělí/ 200,-kč/děti/ 

BRUSLENÍ PRO RADOST -  volné bruslení, různé hry na ledě pro děti i rodiče 

                                                ÚTERÝ 13.30-14.30,cena: 300,-kč/dospělí/, 200,-kč/děti/ 

BROUČCI                            -  cvičení maminek s dětmi,různé tanečky,cviky na nářadí, DDM 

                                                PONDĚLÍ  10.00-11.00, cena: 200,-kč /dospělí/,150,-kč/dítě/ 

MLADÝ ZDRAVOTNÍK     -   základy první pomoci, ošetření pacienta, soutěže 

                                                PÁTEK 16.00-17.00, cena: 300,-kč, DDM        

MLADÝ STŘELEC              -   střelba ze vzduchovky, plynové pistole 

                                               ČTVRTEK 16.00-17.00, cena: 300,-kč, DDM 

RYTÍŘI KULATÉHO          -   výroba dřevěných zbraní, střelba z kuše, luku, šerm 

STOLU                                   STŘEDA 15.30-17.00, cena: 300,-kč, DDM      

NETRADIČNÍ HRY           -    petang, ringo,deskové hry, geocaching 

A SPORTY                             STŘEDA  16.00-17.00, cena: 300,-kč, DDM 

FREESTYLE BMX             -   výuka jízdy na BMX, jízda na rampách, závody       

                                              ÚTERÝ 15.30-17.30, cena: 250,-kč, rybníky /rampa/       

MÍČOVÉ HRY                  -   sporty všeho druhu, nářadí, žíněnky +kolektivní hry                                                                                                                   

VYBÍJENÁ                            PONDĚLÍ 16.30-17.30, cena: 300,-kč, DDM 

 

 

 

KURZY A CVIČENÍ PRO STUDENTY, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 

 
KALANETIKA             -   relaxační cvičení pro radost a zdraví tělocvična DDM 

                                        PONDĚLÍ, STŘEDA 19.00-20.00, cena dle počtu zájemců 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ   - relaxační cvičení pro zdraví      

                                        ÚTERÝ 16.30-17.30, cena dle počtu zájemců, tělocvična DDM 

MOVIDA                    -  ve víru pohybu a tance 

                                     ČTVRTEK 18.00-19.00, cena dle počtu zájemců, tělocvična DDM  



JÓGA                          - relaxační cvičení, zklidňuje a harmonizuje mysl, tělocvična DDM 

                                      STŘEDA 9.30-11.00, 17.00-18.30, cena dle počtu zájemců  

VODNÍ AEROBIC      -  relaxační cvičení ve vodě 

                                      ÚTERÝ 18.00-19.00, cena: 350,-kč/pol., bazén  

RUČNÍ PRÁCE           - rukodělné výrobky, přáníčka, pedig, nové techniky 

                                      ÚTERÝ 15.00-17.00, cena: 300,-kč/pol., DDM 

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ  -   základy výuky jazyka, konverzace, /OD KONCE ŘÍJNA/   

                                      ÚTERÝ 17.00-18.00, dle počtu zájemců, DDM  

 

DDM Brumov-Bylnice dále nabízí: 

 využívání klubovny PC v době volna pro veřejnost 

o (možnost internetu, e-mail pošta, faceboock) 

 využívání tělocvičny (sportovní a míčové hry) 

 využívání společenské klubovny (malování, besedy, přednášky) 

                                                                             

 

Všechny kroužky začínají od 30. 9. 2013 vždy v uvedený den a 

hodinu. Přihlášky si vyzvedni v DDM anebo přímo v kroužku, kde 

je můžeš i zaplatit. 

 

Kontakty  
 

Tel.: 577 330 586, 603 884 271, 605 433 128 

E-mail: ddmbru@zlinedu.cz 

Web. stránky: http://ddmbylnice.hyperlinx.cz/ 

 

Na setkání s Vámi se těší pracovníci DDM Brumov-Bylnice a 

externí vedoucí. 

 

 

mailto:ddmbru@zlinedu.cz
http://ddmbylnice.hyperlinx.cz/

