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pro veŘeJnost
KerAMIKA pro KAžDÉHo 1.10.2016 

9:00–14:00 Komín

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Cena: 40 Kč
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

vÝstAvA nA stroMeCH 
poZneJ svÉ BotY

1.10.2016 – 8.10.2016 
10:00

park za vilou 
Doris 

Letní kino
Cena: Zdarma
více informací: www.doris-cz v sekci výstavy; 

František Uhl, uhl@doris.cz, tel.: 725 485 195

poDZIMní FestIvAL ptACtvA 3.10.2016 – 4.10.2016
9:00–18:00

třemešské 
rybníky

Zajímá Vás, které ptactvo žije kolem nás? Přijďte za námi na Třemešské rybníky. 
Pod vedením ornitologa Petra Šaje bude probíhat odchyt, monitoring a kroužkování. 
Připravené budou i doprovodné aktivity pro děti. 
Cena: 40 Kč
více informací: Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783

vÝKup KAŠtAnŮ A žALuDŮ od 4.10.2016 vila Doris

Začátek výkupu v úterý 4. října 2016. 
Výkup probíhá každý týden v úterý, středu a čtvrtek od 15:00 do 17:00 na recepci ve Vile Doris. Vykupujeme pouze čisté, 
neplesnivé a nemokré kaštany a žaludy bez nečistot. 
Cena: 3 Kč/1 Kg 
více informací: Adam Trčka, trcka@doris.cz, tel.: 731 501 319

od 4.10.2016

 Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783

vÝKup KAŠtAnŮ A žALuDŮ od 4.10.2016 vila Dorisod 4.10.2016



pro veŘeJnost
DrAKIÁDA 2016 8.10.2016

14:00–18:00
Letiště 

Šumperk
Aeroklub Šumperk a Středisko ekologické výchovy Doris zve všechny rodiče a hlavně děti na 8. ročník Drakiády. 
Cena: Zdarma
více informací: Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783

věDoMÁ seXuALItA 9.10.2016 
10:00–18:00

Komín 
Mateřské 
centrum

Cena: 990 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

vIA LuCIs - LABYrInt ZÁHAD 
neJvětŠí tAJeMství ČeCH, MorAvY A sLeZsKA

10.10.2016 
18:30 vila Doris sál

A. Vašíček - Labyrint záhad, známý záhadolog představí svoji novou knihu. Možnost rezervace. 
Cena: 50 Kč
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

ZA KAMenY JeseníKŮ 14.10.2016 – 16.10.2016 
8:00 Švagrov

Praktická terénní výuka geologie a mineralogie. Navštívíme významné lokality 
nalezišť minerálů na Sobotínsku. Provázet nás bude odborník Miroslav Nepejchal.
Seminář je pořádán ve spolupráci se středisky ekologické výchovy Chaloupky 
a Sluňákov Horka na Moravě a je určen především pro pedagogy.
více informací: www.chaloupky.cz

seDÁnKY pro MAMKY
19.10.2016 
17:00-20:00           Komín výtvarný ateliér

Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku.
Cena: 80 Kč
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

vIA LuCIs – KuFrovÁní 
repreZentAČníHo BěžCe

19.10.2016
18:30

G klub Domu 
kultury 

Šumperk
Kufrování reprezentačního běžce - setkání s reprezentanty v orientačním běhu Vojtou Králem a Janem Petrželou. 
Cena: 50 Kč, senioři a mládež 30 Kč
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

Praktická terénní výuka geologie a mineralogie. Navštívíme významné lokality 
nalezišť minerálů na Sobotínsku. Provázet nás bude odborník Miroslav Nepejchal.
Seminář je pořádán ve spolupráci se středisky ekologické výchovy Chaloupky 

 Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053



sev DorIs
Rádi bychom Vás informovali o nabídce eko dnů, které pořádá 
středisko ekologické výchovy Doris Šumperk. 
Již nyní můžete přihlásit svou třídu na našich stránkách.

www.doris.cz/ekoprogramy

Nutné je se na našich stránkách zaregistrovat a vyplnit potřebné údaje.
více informací: Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783

pro veŘeJnost
Den sroMŮ A DŘevoŘeZÁní 
s MArCeLeM

22.10.2016
9:00 Švagrov

Oslava krásy a moudrosti stromů. Stezka pro rodiče a děti v okolí Švagrova. Oslavíme i práci se dřevem, a to v kurzu řezání 
do dřeva s Marcelem Minářem.
Na kurz je potřeba přihlásit se předem, věk účastníků 15 let a více
více informací: Marcel Minář, minar@doris.cz, tel.: 725 083 206

uMění BíLÉ tYGŘICe 23.10.2016 – 29.10.2016 Švagrov

Pobytový kurz vede Elena Tomilina, úspěšná léčitelka, terapeutka, chiropraktička a akademická malířka. 
program výhradně pro ženy jakéhokoliv věku zaměřený na omlazení, ozdravení a zkrásnění 
ženského těla a duše, stimulování sexuální vitality a výroby hormonů s větším důrazem na pohyblivost, 
formování postavy a hubnutí. V odpoledních hodinách probíhají řemeslné dílny nebo procházky 
po okolí s odborným výkladem.
více informací: www.skolazdraví.eu

JABLeČnÉ HoDY
26.10.2016 
10:00–18:00                     Komín výtvarný ateliér

Podzimní tvořivá dílna pro děti a rodiče. Oslava jablek - pečení, zavařování, 
jablečná dekorace, kuchařka, prostírání... 
Cena: 80 Kč
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

soutěže
pŘíroDověDnÝ KLoKAn 12.10.2016 probíhá na jednotlivých 

školách
Okresní kolo základních a středních škol probíhá na jednotlivých školách.
více informací: www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/ 

Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

23.10.2016 – 29.10.2016 Švagrov

Pobytový kurz vede Elena Tomilina, úspěšná léčitelka, terapeutka, chiropraktička a akademická malířka. 
 jakéhokoliv věku zaměřený na omlazení, ozdravení a zkrásnění 

ženského těla a duše, stimulování sexuální vitality a výroby hormonů s větším důrazem na pohyblivost, 
formování postavy a hubnutí. V odpoledních hodinách probíhají řemeslné dílny nebo procházky 



soutěže
seIFertŮv žIžKov
Literární soutěž pro žáky a studenty věkové 
kategorie 10-16 let

25.10.2016 Celá Česká republika

pŘI pŘíLežItostI 115. vÝroČí nAroZení JArosLAvA seIFertA, nosIteLe noBeLovY 
CenA ZA LIterAturu, vYHLAŠuJe MěstsKÁ ČÁst prAHA 3 CeLostÁtní LIterÁrní soutěž 

seIFertŮv žIžKov.

soutěž se koná pod záštitou:
Mgr. Jaroslavy Sukové, radní pro školství MČ Praha 3 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
České komise pro UNESCO 
Českého centra Mezinárodního PEN klubu 

organizátor soutěže: Odbor školství MČ Praha 3 ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

Cíl soutěže:
- Vést žáky a studenty ve věku 10–16 let ke kreativnímu vyjádření svých názorů,
- posilovat národní tradice a připomínat významnou osobnost uměleckého života regionu i národa,
- dát možnost smysluplného využívání digitálních technologií ve vlastní tvorbě a ukázat žákům a studentům možnosti 
digitálních technologií v této oblasti,
- rozvinout u žáků a studentů zásady ochrany duševního vlastnictví k vlastnímu dílu udělením licenčních podmínek 
Creative Commons.

Harmonogram soutěže:
- Vyhlášení soutěže dne 19.9.2016,
- zahájení soutěže – přijímání příspěvků od 25.10.2016,
- ukončení přijímání příspěvků 20.4.2017,
- vyhodnocení příspěvků odbornou porotou se uskuteční do 5.5.2017, hodnocení veřejnosti bude ukončeno 30.4.2017,
- slavnostní vyhlášení vítězných děl, ocenění autorů a vydání sborníku do 23.9.2017.

podmínky účasti v soutěži a zveřejnění příspěvku:
- Přihláška a souhlas zákonných zástupců,
- registrace a informace na www.seifertuvzizkov.cz; případně prostřednictvím e-mailu: seifertuvzizkov@praha3.cz
- zaslání původního literárního textu (poetického, nebo prozaického) na libovolné téma, které je inspirováno dílem 
Jaroslava Seiferta, do 20.4.2017,
- každý autor může zaslat až tři příspěvky; délka jednoho příspěvku nepřesáhne tři stránky textu,
- ze soutěže budou vyloučeny příspěvky obsahující vulgarismy, osočování, diskriminující prvky a reklamu.

více informací: Odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 9, Praha 3; 
Mgr. Alena Gotmanovová, alenag@praha3.cz, tel.: 222 116 335



sportovní soutěže
MInIKopAnÁ 
ZŠ kat. Iv. hoši

4.10.2016
8:30

tyršův stadion
(hřiště s umělým 

povrchem)
Turnaj ve fotbalu pro žáky ZŠ – kat. IV. (ročník narození 2003–2000)
Žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
více informací: Martina Rabušicová, sport@doris.cz, tel.: 731 186 059

pŘespoLní BěH
ZŠ a sŠ kat. III., Iv., v. hoši i dívky

6.10.2016
8:30

soŠ, Šumperk, 
Zemědělská 3

Soutěž pro žáky ZŠ kat. III. (ročník narození 2005–2003), IV.(ročník narození 2003–2000) a studenty SŠ kat. V. 
(ročník narození 2001–1997) hoši i dívky. 
více informací: Martina Rabušicová, sport@doris.cz, tel.: 731 186 059

stoLní tenIs
sŠ kat. v. hoši i dívky

11.10.2016
od 8:30

Herna stolního 
tenisu ttC Šumperk, 

temenice
Turnaj ve stolním tenise pro žáky SŠ – kat. V. – hoši i dívky
více informací: Martina Rabušicová, sport@doris.cz, tel.: 731 186 059

poHÁr JoseFA MAsopustA
sŠ kat. v. hoši 

18.10.2016
od 8:30

tyršův stadion
(hřiště s umělým 

povrchem)
Turnaj ve fotbalu pro žáky SŠ – kat. V. – hoši (ročník narození 2001–1997)
více informací: Martina Rabušicová, sport@doris.cz, tel.: 731 186 059

stoLní tenIs 
ZŠ kat. Iv. hoši i dívky

18.10.2016
od 8:30

Herna stolního 
tenisu ttC Šumperk, 

temenice
Turnaj ve stolním tenise pro žáky ZŠ – kat. IV. – hoši i dívky
více informací: Martina Rabušicová, sport@doris.cz, tel.: 731 186 059

orIentAČní BěH - poDZIM
ZŠ kat. I., II., III., Iv. sŠ kat. v. hoši i dívky

19.10.2016
9:30 tyršův stadion

Soutěž pro žáky ZŠ kat. I. (ročník narození 2010–2007), II. (ročník narození 2007–2005) a III. (ročník narození 2005–2003), 
IV.(ročník narození 2003–2000) a studenty SŠ kat. V. (ročník narození 2001–1997) hoši i dívky. 
více informací:  severka@razdva.cz

Platné a aktuální propozice najdete  
na http://krouzky.doris.cz/sport/2016/index.html



DALŠí vZDěLÁvÁní peDAGoGICKÝCH prACovníKŮ
KABInet ČesKÉHo JAZYKA, DěJepIsu 
A estetICKÉ vÝCHovY

3.10.2016
15:00

vila Doris 
Čajovna

První setkání členů Kabinetu českého jazyka, dějepisu a estetické výchovy ve školním roce 2016/2017. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KABInet MAteMAtIKY, FYZIKY, CHeMIe 
A It

5.10.2016
15:00

vila Doris 
Čajovna

První setkání členů Kabinetu matematiky, fyziky, chemie a IT ve školním roce 2016/2017. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KABInet pro vZDěLÁvíní Dětí A žÁKŮ se 
speCIÁLníMI vZDěLÁvACíMI potŘeBAMI

6.10.2016
15:00

vila Doris 
Čajovna

První setkání členů Kabinetu pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2016/2017. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KABInet ZeMěpIsu A pŘíroDopIsu 13.10.2016
15:00

vila Doris 
Čajovna

První setkání členů Kabinetu zeměpisu a přírodopisu ve školním roce 2016/2017.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KABInet DoprAvní vÝCHovY 17.10.2016
15:00

vila Doris 
Čajovna

První setkání členů Kabinetu dopravní výchovy ve školním roce 2016/2017. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

setKÁní vYCHovAteLŮ ŠD A ŠK 24.10.2016
8:30

Komín
sál M. 

raichla
Úvodní seminář pro pedagogické pracovníky ŠD a ŠK.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KABInet GArAntŮ soutěží terMín upŘesníMe vila Doris 
Čajovna

více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



DALŠí vZDěLÁvÁní peDAGoGICKÝCH prACovníKŮ

AnGLICKÝ JAZYK - KurZ pro poKroČILÉ 12.9.2016 – 29.5.2017
voŠ a spŠ 
Šumperk, 

učebna 219
Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky na úrovni B1 – B2.
Datum první schůzky pondělí 12.9. 2016 od 16.00–17.30 hod.
Lektor: Ing. Jana Dvorská
V kurzu jsou ještě volná místa. 
Cena: 2200 Kč
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

AnGLICKÝ JAZYK - KurZ pro Mírně 
poKroČILÉ

11.10.2016 – 31.5.2017 vila Doris 
Čajovna

Dopolední kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky /učitelé ZUŠ, MŠ, vychovatelé/ na úrovni A2 – B1.
Datum první schůzky úterý 11. 10. 2016 od 9.00–10.30 hod.
Lektor: Mgr. Tereza Karlíková 
Cena: 2200 Kč
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

AnGLICKÝ JAZYK - KurZ pro Mírně 
poKroČILÉ

13.10.2016 – 25.5.2017
1. ZŠ

Dr. e. Beneše
Šumperk

Odpolední kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky /učitelé ZUŠ, MŠ, vychovatelé/ na úrovni A2 – B1.
Datum první schůzky ve čtvrtek 13. 10. 2016 od 15:30–17:00 hod.
Lektor: Mgr. Ivana Brázdová 
Cena: 2200 Kč
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

AnGLICKÝ JAZYK - KurZ pro stŘeDně 
poKroČILÉ

21.9.2016 – 31.5.2017 vila Doris 
Čajovna

Dopolední kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky na úrovni B1.
Datum první schůzky středa 21.9. 2016 od 14.30–16.00 hod.
Lektor: Mgr. Lenka Petříková 
Cena: 2200 Kč
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



PO
DZIM začíná

Vnímejte barvy
kolem sebe
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