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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
prosinec jsme 

pro Vás připravili 
nejen adventní program. 
Těšíme se na setkání

s Vámi!



pro veřejnosT
advenTní věnec 1. 12. 2017 

15:00–19:00
Komín 

artedílna

Již tradiční výroba adventních věnců. 
Tentokrát s Janou Talandovou. 
cena: 250 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

advenTní dílna 1. 12. 2017 
14:00–19:00

Komín 
výtvarný ateliér

Výroba originálního adventního kalendáře pro děti i rodiče. 
cena: 80 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

KeramiKa pro KaždÉho 2. 12. 2017 
9:00–14:00

Komín 
artedílna

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
cena: 5o Kč 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

vánoční švagrovsKÉ pečení 2. 12. 2017 
9:00–16:00 švagrov

Akce pro rodiče s dětmi. Rodiče si s námi a s dalšími účastníky upečou 4 druhy netradičního „zdravějšího" vánočního 
cukroví, které si odvezou domů. Děti si také upečou jeden druh cukroví, ale k tomu budou i tvořit a hrát si. 
cena: 150 Kč
 více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 725 072 335

advenTní KoncerT 3. 12. 2017 
16:00–17:00

Klášterní kostel
šumperk

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

čerToviny 3. 12. 2017 
16:00–18:00

Komín 
Tělocvična

Odpolední setkání malých a velkých čertíků. 
Připraveny jsou zajímavé hry, soutěže a tvoření, čertovská muzika 
a ďábelské občerstvení. Přijde i opravdový Mikuláš s dárky pro radost. 
cena: 30 Kč jednotlivec / 60 Kč rodinné vstupné 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

                       3.12.2017 
         OD 16:00 DO 18:00 HOD

Rodinné vstupné 60 Kč 30 Kč)

         Info: 
Martina Rabušicová
rabusicova@doris.cz

731 186 059



Odpolední setkání malých i velkých čertíků. Připraveny jsou zajímavé hry, soutěže a tvoření, čertovská muzika  a ďábelské občerstvení. Přijde i opravdový Mikuláš s dárky pro radost. 

Akci moderují herci Šumperského divadla.

NEDĚLE

(jednotlivec

KDE: KOMÍNKomenského 9 (tělocvična)CO S SEBOU: přezůvky, dobrou náladu, oblek čertíka či čertice (není podmínkou pro vstup)



pro veřejnosT
vánoční KoncerT
via lucis

5. 12. 2017 
18:30

Klášterní kostel
šumperk

Host: Ráchel SKLENIČKOVÁ, talentovaná nevidomá klavíristka. Zazní skladby: J. S. Bacha, J. Haydna, F. Schuberta,  
L. van Beethovena, F. Chopina. 
cena: 100 Kč 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

advenTní KoncerT v praZe 6. 12. 2017 
19:00–20:00

Klášter bratří 
kapucínů 

na hradčanech
praha

V rámci pořadu Večery u Kapucínů zpívají Motýli Šumperk. 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

oTevřená hrnčířsKá dílna 7. 12. 2017 
13:30–15:00

Komín 
artedílna

Dílna otevřená pro každého, kdo by si chtěl vyzkoušet, jak se točí mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu. 
cena: 40 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

ii. vánoční jarmarK Komíně 9. 12. 2017 
9:00–16:00 Komín

Prodej řemeslných, rukodělných a výtvarných výrobků. Po celou dobu budou probíhat vánoční dílny pro děti  
a k dispozici bude také dětský koutek s hlídáním malých dětí. Občerstvení zajištěno! 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

moc, beZmoc a nemoc současnÉ výchovy
via lucis

12. 12. 2017 
18:30

vila doris 
sál

Host: PhDr. Andrej Drbohlav, psychopatolog, spisovatel, výtvarník. 
cena: 50 Kč 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

advenTní KoncerT v želechovicích nad 
dřevnicí

13. 12. 2017 
18:15–19:15

Kostel s. petra  
a pavla

želechovice nad dřevnicí

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

sedánKy pro mamKy 13. 12. 2017 
17:30–20:30

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



pro veřejnosT

vánoční KoncerT 16. 12. 2017 
16:00–17:00

dům kultury 
velký sál 
šumperk

Zpívají Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci a Motýli. Předprodej v Informačním centru Šumperk. 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

vánočníK 
aneb dáreK na poslední chvíli

16. 12. 2017 
10:00–18:00

Komín 
artedílna 

výtvarný ateliér 
Knihovna

Přijďte si vlastnoručně vyrobit a zabalit originální malé vánoční dárky pro své blízké nebo sobě pro radost. 
cena: 120 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

Koledy u radnice 18. 12. 2017 
17:00–17:30

náměstí míru  
u radnice

šumperk

Zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

vánoční dílničKy u radnice 19. 12. 2017 
13:00–18:00

náměstí míru  
u radnice

šumperk

Stanoviště pro děti, kde si oživí vánoční tradice a zvyky. 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

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



sporTovní souTěže
oKresní Finále přeboru družsTev Zš 
v šachu

5. 12. 2017 
8:30

Komín 
sál m. raichla

Okresní přebor družstev základních škol v šachu pro školní rok 2017/2018. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

oKresního přebor družsTev 
sTředních šKol v šachu

6. 12. 2017 
8:30

gymnázium 
šumperk

Okresní přebor družstev středních škol v šachu pro školní rok 2017/2018
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

čerTovsKá vybíjená 7. 12. 2017 
8:30

Zš šumavská 
šumperk 

Soutěž ve vybíjené smíšených týmů 4. – 5. tříd základní školy. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

badminTon Zš 12. 12. 2017 Zš vrchlického 
šumperk

Okresní finále přeboru škol v badmintonu. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

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

pravidelnÉ aKce

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



Kdy: 

Každé úterý od 14:00 - 15:00 hodin

Kde: Tělocvična - Komín

Cena: 20 Kč
 

Sportovni

INFORMACE:

 JANA TRUKSOVÁ VEDOUCÍ

E-mail: truksova@doris.cz
Tel: 725 465 419 WWW.DORIS.CZ
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Nevíš co s načatým 
odpolednem, čekáním 

na rodiče, či dopravní spoj? 
Přijď do naší sportovní herny 

sám nebo s partou kamarádů  
a zahraj si sportovní hry,  

které tě napadnou. 
 

 Vítány jsou všechny děti, které se chtějí  
neorganizovaně a svobodně hýbat.  

 
K dispozici je tělocvična a sportovní  

vybavení. Vše je pod bezpečným 
 dohledem pedagoga,  

který pouze přihlíží  
a podporuje děti  

v samostatné  
činnosti.

S sebou: 
Sportovní oděv 

a obuv + pití



NA KOMÍNĚ

Informace: Dana Vláčelová - 725 005 784 - vlacelova@doris.cz

ii. VÁNOČNÍ 

sobota 9. prosince 
od 9 do 16 hodin

VSTUP ZDARMA

JARMARK
Prodej řemeslných, rukodělných a výtvarnýchvýrobků

Vánoční 
dílny pro děti 
30,- Kč
po celou 
dobu

VÁNOČNÍ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Dětský 
koutek 

s hlídáním 

pro malé 
děti
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