
volný časZá
b

a
v

a

Tá
b

o
r

y

KroužKy

hudba

p
o

čí
Ta

če
p

ř
ír

o
d

a

s
e

m
in

á
ř

e
Ta

n
ec

eK
o

lo
g

ie

Zpěv

umění

sp
o

r
T

Zá
ži

Te
K

doris šumperK

tel:              +420 583 214 212/13/14
fax:             +420 583 214 214
email:        info@doris.cz

svč a Zpdvpp doris šumperk
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

PR
VO

   
DA J

A
Z
  říjen2017

Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
říjen jsme pro 

Vá s  p ř i p r a v i l i 
jistě zajímavý program. 

Budeme moc rádi, pokud 
Vás některá z nabízených 

akcí osloví.



pro veřejnosT
vernisáž výsTavy K 55. výročí 
šumpersKÉho děTsKÉho sboru

3. 10. 2017 
16:00–16:30

informační centrum 
šumperk 

budova divadla

Výstava potrvá do 31. října. Otevřeno Po - Pá 8.00 - 17.00, So a Ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

podZimní FesTival pTacTva 5. 10. – 6. 10. 2017 
9:00–18:00

Třemešské rybníky  
u šumperka

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

moTýli v dolních sTudÉnKách 8. 10. 2017 
17:00–18:00

kostel sv. linharta
dolní studénky

Koncert v rámci výročí posvěcení kostela sv. Linharta. 
cena: vstupné dobrovolné 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

KeramiKa v Zš dolní sTudÉnKy 12. 10. 2017 
16:30–18:30 Zš dolní studénky

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

KeramiKa pro KaždÉho 14. 10. 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

sedánKy pro mamKy 18. 10. 2017 
17:15–20:15

Komín 
výtvarný ateliér

Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku. (Keramika, práce s přírodním materiálem, řemesla atd.)  
cena: 90 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

den sTromŮ 20. 10. 2017 
14:00–18:30 vila doris

Akce pro děti a rodiče na podporu všech stromů celého světa. V rámci akce účastníci prochází jednotlivá stanoviště, kde 
poznávají, ochutnávají, vyrábí. 
Cena: 40 Kč 
Více informací: Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783



pro veřejnosT

Kam nás cesTy Zavedou... 26. 10. 2017 
10:00–18:00

Komín 
výtvarný ateliér 

artedílna

Prázdninové výtvarné dílny v ateliéru na téma cestování. 
cena: dle náročnosti dílen 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

Kam nás cesTy Zavedou... 27. 10. 2017 
10:00–18:00

Komín 
výtvarný ateliér 

artedílna

Prázdninové výtvarné dílny v ateliéru na téma cestování. 
cena: dle náročnosti dílen
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

výKup KašTanŮ a žaludŮ 3. 10. – 30. 11. 2017 vila doris

Začátek výkupu v úterý 3. října 2017. 
Výkup probíhá každý týden v úterý, středu a čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. 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

výsTavy
emma a barbora srncovy 19. 9. – 15. 10. 2017 

10:00–16:00
vila doris 

galerie na schodech

Výstava obrazů v Galerii na schodech Vily Doris. 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

výsTava K 55. výročí
šumpersKÉho děTsKÉho sboru

3. 10. – 31. 10. 2017
informační centrum 

šumperk 
budova divadla

Otevřeno Po - Pá 8.00 - 17.00, So a Ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740



sporTovní souTěže
KF aTleTicKÉho čTyřboje ZáKladních šKol 4. 10. 2017 

8:30
Tyršův stadion

šumperk

Krajské finále atletického čtyřboje základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

přespolní běh 5. 10. 2017 
8:30

soš Zemědělská
šumperk

Okresní finále v přespolním běhu základních a středních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

souTěže
přírodovědný KloKan 11.10.2017 probíhá na školách

Přihlašovací údaje obdržíte v týdnu před termínem konání soutěže. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

pravidelnÉ aKce

sporTovní volná herna
26. 9. – 5. 6. 2018 

14:00–15:00
úterý

Komín 
Tělocvična

Pošlete své děti po škole k nám se na chvíli „vylítat". 
Děti mohou hrát cokoliv, co budou chtít pod dohledem našeho pedagoga, který pomůže, poradí, ale nebude děti příliš 
organizovat. 
Sportovní volná herna bude otevřena každé úterý vždy od 14:00 do 15:00 hod.
cena: 20 Kč 
více informací: Jana Truksová, truksova@doris.cz, tel.: 725 465 419

volná herna
18. 9. – 8. 6. 2018 

15:00–18:00
po, út, čt, pá

Komín 
mateřské centrum

Každé odpoledne kromě středy. Volná herna mateřského centra Komínkov, kde najdete kuličkový bazének, trampolínku, 
prolézací hrad, didaktické hračky a pomůcky, molitanový vláček, kuchyňku pro nejmenší....
Možnost uvařit si kávu,čaj. 
Volná herna je pro děti do 6 let v doprovodu rodičů. 
cena: 40 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053



sporTovní souTěže
orienTační běh - podZim 10. 10. 2017 

9:00
Zš šumavská

šumperk

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

sTolní Tenis - Zš 11. 10. 2017 
8:30

Kotelna 
pinpongárna

šumperk

Okresní finále přeboru základních škol ve stolním tenise. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

pohár joseFa masopusTa 17. 10. 2017 
8:30

Tyršův stadion
šumperk

Okresní finále fotbalového turnaje studentů středních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

sTolní Tenis - sš 18. 10. 2017 
8:30

Kotelna 
pinpongárna

šumperk

Okresní finále přeboru středních škol ve stolním tenise. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

Florbal - KaTegorie iii - dívKy 31. 10. 2017 
8:30

Zš 8. května 
Tělocvična
šumperk

Okresní finále florbalového turnaje základních škol - kategorie mladší dívky. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

další vZdělávání pedagogicKých pracovníKŮ
KabineT 1. sTupně 4. 10. 2017 

15:00
vila doris 

čajovna

První setkání členů metodického Kabinetu 1. stupně ve školním roce 2017/2018. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT česKÉho jaZyKa, dějepisu 
a esTeTicKÉ výchovy

5. 10. 2017 
15:00

vila doris 
čajovna

První setkání členů metodického Kabinetu českého jazyka, dějepisu a estetické výchovy ve školním roce 2017/2018.  
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



další vZdělávání pedagogicKých pracovníKŮ
seminář - hudební dary podZimu
čerTovsKÉ dovádění

6. 10. 2017 
8:00–12:00

vila doris 
sál

Tradiční seminář lektorovaný prof. phdr. evou jenčkovou,csc. z PdF univerzity Hradec Králové na podzimní a čertovské 
téma. 
přihlašování: www.jenckova.cz; jenckova.tamdem@seznam.cz; tel.: 607 881 995. 
prosíme přeZŮvKy s sebou. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT maTemaTiKy, FyZiKy, chemie a iT 11. 10. 2017 
15:00

vila doris 
čajovna

První setkání členů metodického Kabinetu matematiky, fyziky, chemie a IT ve školním roce 2017/2018. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT předšKolní výchovy 12. 10. 2017 
15:00

vila doris 
čajovna

První setkání členů metodického Kabinetu předškolní výchovy ve školním roce 2017/2018. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT Zeměpisu a přírodopisu 18. 10. 2017 
15:00

vila doris 
čajovna

První setkání členů metodického Kabinetu zeměpisu a přírodopisu roce 2017/2018. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT pro vZdělávání děTí a žáKŮ 
se speciálními vZdělávacími poTřebami

19. 10. 2017 
15:00

vila doris 
čajovna

První setkání členů metodického Kabinetu pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním 
roce 2017/2018.  
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT dopravní výchovy 24. 10. 2017 
15:00

Komín 
i-téčko

První setkání členů metodického Kabinetu dopravní výchovy ve školním roce 2017/2018. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



20.10.2017

AKCE NA PODPORU VŠECH STROMŮ 
PO CELÉM SVĚTĚ

PROGRAM VE VILE DORIS:
Vzdělávací a výtvarné aktivity zaměřené na stromy a lesy. 

14:00 - 18:00 hod.
Kde: Vila Doris 

(17. listopadu 2, Šumperk)

Vstupné: 40,-
Info: vavrova@doris.cz

725 005 783
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