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tel:              +420 583 214 212/13/14
fax:             +420 583 214 214
email:        info@doris.cz
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IČO: 00 85 2082
Bankovní spojení: ČSOB Šumperk  1252808/0300

středisko volného času 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
doris šumperk

Komenského 810/9 
787 01  Šumperk

www.doris.cz
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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
květen jsme 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
výběrovÉ říZení
pedagog volnÉho času

22. 3. – 3. 5. 2017 
12:00–12:00 švagrov

Hledáme pedagoga volného času pro pracoviště SEV Švagrov. 
Podrobné informace na www.doris.cz 
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 725 072 335

májová Taneční dorisKa 1. 5. 2017 Komín

Taneční dopoledne se skupinou Tornádo. Vystupují všechny složky Tornáda - Mimisisinky, Sisinky a rodiče, Sisinky, Cvrčci 
mini, Cvrčci maxi, Cvrčci mírně pokročilí, Cvrčci pokročilí, Bubliny začátečnice, Bubliny pokročilé, Andílci a Pouštní Růže. 
cena: Zdarma. 
více informací: Zdeňka Brandejská, brandejska@doris.cz, tel.: 725 071 558

předporodní příprava na Kojení 
1. leKce

3. 5. 2017 
16:30–19:00

Komín 
mateřské centrum

Předporodní příprava na kojení - kurz o dvou lekcích 2x2,5 hodiny. 
lektor: Eva Šupčíková, tel: 737 671 247, http://aktivni-rodicovstvi.cz/ 
cena: 500 kč za obě lekce 
přihlášky a více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

víTání pTačího Zpěvu 2017
4. 5. – 5. 5. 2017 

8:00–18:00
Třemešské rybníky u šumperka

Jarní setkání s obyvateli ptačí říše na Třemešských rybnících u Šumperku. 
Ukázka odchytu, kroužkování a určování ptáků s pracovníkem 
správy CHKO Jeseníky Petrem Šajem. 
Akce je určena pro školy i veřejnost. 
Školy prosím přihlaste na www.doris.cz/ekoprogramy 
(kolektivy do 30 žáků). 
cena: Zdarma 
více informací: Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783

KeramiKa pro KaždÉho
6. 5. 2017 

9:00–14:00 
Komín 

artedílna
Keramika pro každého v tomto školním roce naposledy.
Bude se jen zdobit glazurami a engobami. 
cena: 50 Kč 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982



pro veřejnosT
KlobouKový den 8. 5. 2017 

12:00–18:00
vila doris 

letní divadlo

Odpoledne plné zábavných aktivit pro děti a rodiče 
cena: 25 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

předporodní příprava na Kojení 
2. leKce

10. 5. 2017 
16:30–19:00 

Komín 
mateřské centrum

Předporodní příprava na kojení - kurz o dvou lekcích 2x2,5 hodiny. 
lektor: Eva Šupčíková, tel: 737 671 247, http://aktivni-rodicovstvi.cz/ 
cena: 500 Kč za obě lekce 
přihlášky a více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

FÉrová snídaně na švagrově 12. 5. – 13. 5. 2017 
17:30–12:00 švagrov

Dorazte a zažijte s námi na Švagrově večerní promítání filmů s globální tematikou, večerní oheň, sobotní Férovou snídani v 
přírodě s fajn lidmi. Po férové snídani bude připraven hravý doprovodný program pro děti s názvem Příběh banánu. 
Celá akce navazuje na celorepublikový projekt Férové snídaně - více informací najdete na www.ferovasnidane.cz 
Z pátku na sobotu možnost přespání ve vlastním spacáku na karimatce (60 Kč). 
více informací: František Uhl, uhl@doris.cz, tel.: 725 485 195

s bílou holí pro bílou pasTelKu 
aneb KaFíčKo poTmě

17. 5. 2017 
9:00–17:00

vila doris 
letní divadlo

Poznávání trampot a možností pomoci v životě nevidomých a slabozrakých lidí okolo nás. 
A mezi tím stopy civilní ochrany.
více informací: Petra Müllerová, mullerova@doris.cz, tel.: 602 766 411

návraT plodnosTi, možnosTi 
anTiKoncepce - beseda

17. 5. 2017 
15:30–17:00

Komín 
mateřské centrum

Podpůrná skupina pro (ne)kojící maminky - téma: Návrat plodnosti, možnosti antikoncepce - beseda. 
lektor: Eva Šupčíková, tel: 737 671 247, http://aktivni-rodicovstvi.cz/  
cena: 50 Kč 
přihlášky a více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053



souTěže
ZlaTý lisT 2017 3. 5. 2017 Tulinka

Celostátní soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a její ochraně. 
více informací: Jiří Kamp, kamp@doris.cz, tel.: 774 908 122

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

Tyršův stadion 
šumperk

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

pyThagoriáda - 5. Třídy 15. 5. 2017 
8:00–12:00

Komín 
Tělocvična

Úspěšným řešitelem je ten, kdo má ve školním kole 10 bodů a více; do OK pozveme účastníky dle počtu získaných bodů  
a kapacitních možností. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

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

pro veřejnosT
sedánKy pro mamKy 24. 5. 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



sporTovní souTěže
mcdonald´s cup a 3. 5. 2017 

8:30
Tyršův stadion

šumperk

20. ročník fotbalového turnaje pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ (rok narození 2010 - 2007). 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

mcdonald´s cup b 10. 5. 2017 
8:30

Tyršův stadion
šumperk

20. ročník fotbalového turnaje pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ (rok narození 2007 - 2005). 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

pohár roZhlasu iii., iv. 11. 5. 2017 Tyršův stadion
šumperk

Atletická soutěž žáků druhého stupně základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

aTleTicKý čTyřboj 2. – 5. Tříd Zš 17. 5. 2017 Tyršův stadion
šumperk

Atletická soutěž žáků 2. - 5. tříd základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

souTěže
pyThagoriáda - 6. - 8. Třídy 17. 5. 2017 

8:00–12:00
Komín 

Tělocvična

Úspěšným řešitelem je ten, kdo má ve školním kole 10 bodů a více; do OK pozveme účastníky dle počtu získaných bodů  
a kapacitních možností.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

archimediáda - oKresní Kolo 22. 5. 2017 
8:00–12:00

Komín 
Tělocvična

Školní kola probíhají do 30. 4. Do okresního kola je nutné se přihlásit do 2.5.2017 na souteze@doris.cz. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

souTěž v anglicKÉm jaZyce 4. a 5. Tříd 31. 5. 2017 
8:00–12:00

Komín 
sál m. raichla

Soutěž v anglickém jazyce pro žáky 4. a 5 tříd.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

Upozornění: Prosíme o zasílání výsledkových listin školních kol na adresu
souteze@doris.cz



sporTovní souTěže
havraní pálKa 2. Kolo 19. 5. 2017 

8:30
basebollový areál 

šumerk - Temenice

2. kolo baseballové soutěže pro žáky základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

miniKopaná - dívKy 23. 5. 2017 
8:30

Tyršův stadion
šumperk

Okresního finále ve futsalu pro studentky středních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

orienTační běh - jaro - nový Termín 24. 5. 2017 Tyršův stadion
šumperk

Z důvodu velmi nepříznivé předpovědi počasí došlo ke změně termínu druhého kola přeboru škol v orientačním běhu. 
Závod se uskuteční jako součást World Orienteering Day 2017. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

plážový volejbal - dívKy 30. 5. 2017 Tyršův stadion
šumperk

OKRESNÍ FINÁLE v plážovém volejbalu studentů středních škol OTEVŘENÉ i týmům z celého Olomouckého kraje. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

plážový volejbal - hoši 31. 5. 2017 Tyršův stadion
šumperk

OKRESNÍ FINÁLE v plážovém volejbalu studentů středních škol OTEVŘENÉ i týmům z celého Olomouckého kraje .
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

Podrobné informace a propozice jsou dostupné na 
http://krouzky.doris.cz/sport/
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             Chcete umět poznat ptáky, kteří vás ráno budí svým zpěvem?    Chcete se dozvědět zajímavosti z jejich života?

Chcete vědět, jak můžete přispět k jejich ochraně?

4. - 5. 5. 2017
Třemešské rybníky
(u Šumperka) 
ČTVRTEK 4.5. od 7:00 - 18:00
PÁTEK 5.5. od 7:00 - 18:00

Ranní poslech, ukázka odchytu 
a kroužkování ptáků, různé 
aktivity pro děti.

Školní kolektivy 
je nutno 
nahlásit předem: 
vavrova@doris.cz
tel: 725 005 783

PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT VÍCE O SVÝCH PTAČÍCH SOUSEDECH!

Kontakt a info: 
Mgr. Petr Šaj 
Tel.: 724 800 937

Česká společnost ornitologická
AOPK ČR - Správa CHKO Jeseníky

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
vás zve na 

VÍTÁNÍ 
PTAČÍHO ZPĚVU
Co vás čeká? 
•  poznávání 
 běžných
  druhů ptáků 
•  ukázka odchytu, 
 určování 
 a kroužkování 
 ptáků 
• propagační 
 materiály  a spousta 
 zajímavých 
 informací
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