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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
duben jsme 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
noc s andersenem 31. 3. – 1. 4. 2017 

18:00–9:00 Komín 

Nocování na Komíně. 
cena: 130 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

ZlaTá lyra 2017 1. 4. 2017 Klášterní kostel 
šumperk

47. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů, pět koncertů v průběhu dne. 
cena: dobrovolné vstupné 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

KeramiKa pro KaždÉho 1. 4. 2017 
9:00–14:00

Komín 
artedílna

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
cena: 50 Kč 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

masáže děTí a KojencŮ a aromaTerapie 5. 4. 2017 
15:30–17:00

Komín 
mateřské centrum

Kurz o třech lekcích. První lekce. 
lektor: Eva Šupčíková tel: 737671247, http://aktivni-rodicovstvi.cz/  
cena: 570 Kč za všechny 3 lekce 
přihlášky a více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

masáže děTí a KojencŮ a aromaTerapie 12. 4. 2017 
15:30–17:00

Komín 
mateřské centrum

Kurz o třech lekcích. Druhá lekce. 
lektor: Eva Šupčíková tel: 737671247, http://aktivni-rodicovstvi.cz/ 
cena: 570 Kč za všechny 3 lekce 
přihlášky a více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

veliKonoce na Komíně 13. 4. 2017 
10:00–18:00 Komín 

Prázdninové velikonoční tvoření. 
cena: 100 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

sedánKy pro mamKy 19. 4. 2017 
17:15–20:15

Komín 
výtvarný ateliér

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



pro veřejnosT
masáže děTí a KojencŮ a aromaTerapie 19. 4. 2017 

15:30–17:00
Komín 

mateřské centrum

Kurz o třech lekcích. Třetí lekce. 
lektor: Eva Šupčíková tel: 737671247, http://aktivni-rodicovstvi.cz/ 
cena: 570 Kč za všechny 3 lekce 
přihlášky a více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

páTeční KoncerT K 55. výročí
šumpersKÉho děTsKÉho sboru

21. 4. 2017 
18:00–19:30

Klášterní kostel 
šumperk

Zpívají Motýli a Smíšený sbor bývalých členů. 
cena: 150 Kč 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

den Země 2017 - balíme a valíme 21. 4. 2017 
9:00–17:00

park za vilou 
doris

Přijďte s námi oslavit svátek DNE ZEMĚ. Zapomeňme na práci, hoďme za hlavu všechen stres a užijme si volnou přírodu, 
která je stále na dosah ruky. Žijme v ní a žijme s ní. I letos bude v parku připraven bohatý program nejen pro školní kolektivy, 
ale i pro rodiče s dětmi. 
cena: 40 Kč 
více informací: Adam Trčka, trcka@doris.cz, tel.: 731 501 319

soboTní KoncerT K 55. výročí 
šumpersKÉho děTsKÉho sboru

22. 4. 2017 
16:00–18:00

velký sál 
domu kultury 

šumperk
Vystoupí Zpívánky, Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci, Motýli a Smíšený sbor bývalých členů. 
cena: 100 Kč 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

den Země na švagrově 22. 4. 2017 
9:30–15:00 švagrov

Den (nejen) pro děti a rodiče v blízkém okolí Střediska ekologické výchovy Švagrov. Připravili jsme pro vás několik 
možností, jak společně s námi můžete pomoci Zemi. V průběhu dopolední části budeme moct vyčistit studánku, zasadit 
vrbu u Studeného potoka, dát si bylinkový čaj uvařený v kotlíku na ohni a také zhlédnout film Zelená poušť. Ve 13:00 hod. 
vyrazíme společně do okolí Švagrova prozkoumat krásy jarní přírody. Na trase strávíme přibližně 2 hodiny. 
více informací: Miroslav Ač, ac@doris.cz, tel.: 725 082 503



souTěže
děTi, poZor, červená
dopravně výTvarná souTěž

1. 2. – 15. 4. 2017

Téma:„Když přecházím ulici, vidím zebru ležící..." - nakresli nebo namaluj obrázek na A4 na dané téma. 
Další propozice v příloze na www.doris.cz sekce soutěže. 
Obrázky posílejte na adresu svč a Zpdvpp doris šumperk, Komenského 9 do 15. 4. 2017 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

maTemaTicKá olympiáda Z6 - Z8
oKresní Kolo

4. 4. 2017 
8:00–13:00

Komín 
Tělocvična

Okresní kolo matematické olympiády 6.-8. tříd ZŠ, termín přihlášení na emailové adrese: souteze@doris.cz do 15. 3. 2017 
Hodnocení 1 - výborně; 2 - dobře; 3 - nevyhovuje. 
Do OK pozveme úspěšné řešitele na základě kapacitních možnožností. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

pro veřejnosT
mýTy o Kojení - beseda 26. 4. 2017 

15:30–17:00
Komín 

mateřské centrum

Podpůrná skupina pro (ne)kojící maminky. 
lektor: Eva Šupčíková tel: 737671247, http://aktivni-rodicovstvi.cz/ 
cena: 50 Kč 
přihlášky a více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

duben - měsíc beZpečnosTi 26. 4. 2017 
13:30–15:30 Komín

Akce určená dětem z 1. stupně ZŠ, ale otevřena všem příchozím, kteří mají zájem o dopravní bezpečnost. Připraven bude 
program o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Na akci spolupracujeme s Místní akční skupinou Šumperský 
venkov, s Dopravním inspektorátem Policie České republiky a také s autoškolou SBS Šumperk. 
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 725 072 335

pravidelnÉ aKce

volná herna
20. 9. 2016 – 16. 6. 2017

út, st, čt, pá 
15:00–18:00

Komín 
mateřské centrum

Každé úterý, středu, čtvrtek i pátek od 15:00–18:00 hod.
cena za vstup do mateřského centra: 40 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053



souTěže

pušKinŮv pamáTníK 5. 4. 2017 
8:00

domov mládeže 
oa mohelnice, 
olomoucká 82

Zajímavá soutěž (nejen) pro odvážné soutěžící! 
Termín přihlášek: 16.03.2017. 
více informací: Mgr. Šárka Miketová, miketova@oam.cz

biologicKá olympiáda KaT. d
oKresní Kolo

10. 4. 2017 
8:00–15:00 Komín

51. ročník Biologické olympiáda kat. D vyhlášena pro žáky 6.-7. ročníků základních škol a 1.-2. ročníků osmiletých gymnázií. 
Téma: detektivem v přírodě. 
více informací: Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783

sTředošKolsKá odborná činnosT 19. 4. 2017 
8:00–14:00

vila doris 
čajovna

Školní přehlídky SOČ: únor - březen 2017; odevzdání tištěných verzí na SVČ Doris do 31. 3. 2017. 
bližší informace na www.soc.cz.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

biologicKá olympiáda KaT. c
oKresní Kolo

20. 4. 2017 
8:00–15:00 Komín

51. ročník Biologické olympiáda kat. C vyhlášena pro žáky 8.-9. ročníků základních škol a 3.-4. ročníků osmiletých gymnázií 
a 1.-2. ročníků šestiletých gymnázií. 
Téma: detektivem v přírodě. 
více informací: Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783

aTleTicKý čTyřboj Zvš 12. 5. 2017 
8:30–14:00

Tyršův stadión 
šumperk

Soupisky posílejte do 28. dubna 2017 na adresu: souteze@doris.cz 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



sporTovní souTěže
Florbal Zš - ii. oTevřená 5. 4. 2017 Zš postřelmov

Florbalový turnaj pro žáky základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

minivolejbal 3X3 - KaT. iii. 11. 4. 2017 Zš 8. května, šumperk
Tělocvična

Turnaj v minivolejbale pro žáky základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

orienTační běh - jaro 19. 4. 2017 bude upřesněno

Druhé kolo přeboru škol v orientačním běhu. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

Podrobné informace a propozice jsou dostupné na 
http://krouzky.doris.cz/sport/



D E N Z EM Ě
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THE OUT DOOR IS DEN ZEM
E v
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