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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
červen jsme 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
výběrovÉ říZení 
pedagog volnÉho času

22. 5. – 12. 6. 2017 
12:00–12:00 švagrov

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

KoncerT - rarášci náchod, barevnÉ 
děTi a plameŇáci šumperK

3. 6. 2017 
18:00

Klášterní kostel 
šumperk

Koncert dětských pěveckých sborů. 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

KoncerT - canTemus maĎarsKo 
a moTýli šumperK

7. 6. 2017 
19:00

Klášterní kostel 
šumperk

Koncert smíšeného mládežnického sboru z města Nyíregyháza v Maďarsku a pěveckého sboru Motýli Šumperk. 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

Zápis ZpěváčKŮ 
šumpersKý děTsKý sbor

6. 6. – 7. 6. 2017 
14:00–17:00

Komín
Zkušebna sboru

Zveme děti, které budou od září 2017 žáky prvních a druhých tříd nebo dva roky před školní docházkou (zápis do Zpívánek). 
Budeme rádi, když nám děti zazpívají jednu lidovou píseň. 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

via lucis
Toulání s drahomírem poláchem

13. 6. 2017 
18:30

vila doris 
sál

Cena: 50 Kč 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

beneFiční KoncerT 
moTýli šumperK

15. 6. 2017 
19:00

Klášterní kostel 
šumperk

více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639



Krásné prázdniny
přeje SVČ DORIS

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
souTěže mšmT

Ve středu 31. května proběhla v prostorách KOMÍNA poslední předmětová soutěž  v tomto školním roce. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali vám, učitelům, kteří pracujete s nadanými žáky a připravujete 
je na soutěže, které SVČ a ZpDVPP Doris organizačně zaštiťuje. Ceníme si vaší energie, kterou do svých 
žáků investujete nad rámec svých povinností, a doufáme, že si v nadcházejících letních měsících 

odpočinete natolik, že se budeme setkávat při okresních kolech soutěží i v příštím školním roce. 
Všem zúčastněným žákům gratulujeme a přejeme prázdniny plné hezkých zážitků. 

Ing. Dana Vláčelová a tým SVČ DORIS 

vyhodnocení soutěže děTi, poZor, červená!
Tak jako již v minulých letech i letos se školy zapojily do dopravně-výchovné soutěže Děti, pozor, červená! Tématem 
letošního ročníku bylo: „Když přecházím ulici, vidím zebru ležící.“ Vybrat ty nejpovedenější obrázky nebylo vůbec 
jednoduché. Nakonec se ale podařilo a výsledky najdete na  www.doris.cz. Rádi bychom vás pozvali na výstavu oceněných 

prací, které budou k vidění na Komíně ve dnech 5. 6. – 30. 6. 2017. 
Ceny do této soutěže věnovala společnost  BESIP a VZP. 



sporTovní souTěže
plážový volejbal - dívKy 5.6.2017 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

miniKopaná iii. 21.6.2017 Tyršův stadion
šumperk

OKRESNÍ FINÁLE v minikopané pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

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

souTěže
KabineT maTemaTiKy, FyZiKy, chemie a iT 14.6.2017 

15:30
vila doris 

čajovna

Plánované setkání členů kabinetu a hodnocení soutěží v roce 2016/2017. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

voln
ého času



Léto p
lné odpočinku,

nezapomenutelných zážitků

a kouzelných setkání

s milými lidmi

přeje 
celé

Středisko

voln
ého času

Doris
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