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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
listopad jsme 

pro Vás připravili 
 další zajímavé akce. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
oTevřená hrnčířsKá dílna 2. 11. 2017 

13:30–15:00
Komín 

artedílna

V otevřené dílně si vyzkoušíte, jak se točí mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu. 
cena: 40 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

oTevřená hrnčířsKá dílna 9. 11. 2017 
13:30

Komín 
artedílna

V otevřené dílně si vyzkoušíte, jak se točí mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu. 
cena: 40 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

Tam Za Tou duhou 11. 11. 2017 
9:00–12:00 Komín

V rámci literárního a filmového festivalu Město čte knihu zveme všechny rodiny s dětmi na příjemně strávené sobotní 
dopoledne u nás na Komíně. 
cena: Zdarma 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KoncerT moTýli a severáčeK 11. 11. 2017 
18:00–19:15

Klášterní 
kostel

Koncerty, kterými si připomínáme dobrého člověka, čestného občana města Šumperka, hudebního skladatele Petra Ebena 
(1929-2007). 
V neděli 12.11. je Petru Ebenovi věnován i První koncert Růžových dětí. 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

KeramiKa pro KaždÉho 12. 11. 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

první KoncerT rŮžových děTí 12. 11. 2017 
16:00–17:15

velký sál, 
dům kultury 

šumperk

Zpívají Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci, Motýli a Severáček Liberec. 
prosím pozor, začátek koncertu je v 16:00 hodin. 
cena: 50 Kč 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639



pro veřejnosT
beseda - na Kole do hor a Zapadlých 
KouTŮ gruZie

15. 11. 2017 
18:00–20:00

vila doris 
sál

Beseda o cestě po Gruzii s Radomírem Čížkem. Součástí besedy bude promítání fotek z výpravy. 
cena: 40 Kč 
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 725 072 335

sedánKy pro mamKy 15. 11. 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

via lucis - šumperK
odříKanÉho chleba nejvěTší Krajíc 
povídání nejen o plasTicKÉ chirurgii

23. 11. 2017 
18:30

vila doris 
sál

host prim. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D. 
cena: 50 Kč 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

oTevřená hrnčířsKá dílna 23. 11. 2017 
13:30–15:00

Komín 
artedílna

V otevřené dílně si vyzkoušíte, jak se točí mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu. 
cena: 40 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

oTevřená hrnčířsKá dílna 30. 11. 2017 
13:30–15:00

Komín 
artedílna

V otevřené dílně si vyzkoušíte, jak se točí mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu. 
cena: 40 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

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

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

 



sporTovní souTěže
Florbal Zš - iii dívKy 2. 11. 2017 Zš 8. května 

Tělocvična

Okresní finále ve florbale základních škol - kategorie III DÍVKY. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

basKeTbal - v dívKy 8. 11. 2017 basktebalová hala
Tyršův stadion

Okresní finále hochů v basketbalu středních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

Florbal Zš - iv dívKy 9. 11. 2017 Zš 8. května 
Tělocvična

Okresní finále ve florbale základních škol - kategorie IV DÍVKY. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

Florbal Zš - iv hoši 14. 11. 2017 Zš mohelnice
mlýnská

Okresní finále ve florbale základních škol - kategorie IV hoši. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

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...
Můžete si uvařit 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



další vZdělávání pedagogicKých pracovníKŮ
seTKání vychovaTelŮ šd a šK 1. 11. 2017 

8:30
Komín 

sál m. raichla

Úvodní seminář pro pedagogické pracovníky ŠD a ŠK.
program: Prezentace metodického kabinetu, povinná dokumentace vychovatelů, nová legislativa a výměna zkušeností. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

podzimní setkání ředitelů neúplných škol 7. 11. 2017 
14:00

Zš a mš lukavice 
okres šumperk

Přihlášky na tel.:  734 148 105 – I. Molková
                                   739 013 671 – A.Vokurková
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

sporTovní souTěže
basKeTbal - v hoši 15. 11. 2017 basktebalová hala

Tyršův stadion

Okresní finále v basketbalu studentek středních škol škol - kategorie V dívky. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

pišQWorKy 20. 11. 2017 Komín 
Tělocvična

Oblastní turnaj středních škol v pIšQworkách. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

volejbal sTředních šKol - hoši a dívKy 22. 11. 2017 gymnázium 
šumperk

Okresní finále ve volejbale studentů středních škol - hoši i dívky. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

KF basKeTbal - v dívKy 28. 11. 2017 basktebalová hala
Tyršův stadion

Krajské finále basketbalu studentek středních škol. 
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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