
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

leden2018

Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
l e d e n  j s m e 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
TříKrálová sbírKa 5. 1. 2018 

15:00–17:00
šumperk

hlavní třída
Společné zahájení Tříkrálové sbírky na točáku. Společné koledování v ulicích města. 
více informací: Ivana Žůrková, motyli@spk.cz, tel.: 725 012 639

KeramiKa pro KaždÉho 6. 1. 2018 
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 24. 1. 2018 
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

moZaiKovÉ lampy 26. 1. 2018 
14:00–19:00

Komín 
výtvarný 

ateliér
Tvorba skleněné mozaikové lampy. 
cena: 80 Kč
 více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

ušij si medvídKa 28. 1. 2018 
9:00–17:00

Komín 
artedílna

Kurz šití medvídka podle autorského střihu. Pětikloubový medvídek z kvalitního mohéru. 
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



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

souTěže
dějepisná olympiáda - oKresní Kolo 17. 1. 2018 

8:00
Komín 

Tělocvična
Okresní kolo dějepisné olympiády.
Termín přihlášení byl do 8. 12. 2017 na stránkách: www.doris.cz, sekce: pro školy.
V případě potíží pište na: souteze@doris.cz. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

maTemaTicKá olympiáda 5. a 9. Tříd 24. 1. 2018 
8:00

Komín 
Tělocvična

Okresní kolo matematické olympiády 5. a 9. tříd.
Termín přihlášení do 15. 1. 2018 na stránkách: www.doris.cz, sekce: pro školy.
V případě potíží pište na: souteze@doris.cz. 
Do okresního kola pozveme úspěšné řešitele dle kapacitních možností. 
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
silový čTyřboj Zš 9. 1. 2018 

10:45
Zš vrchlického

šumperk 
Okresní finále v silovém čtyřboji pro žáky základních škol kategorie IV. hoši. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

basKeTbal Zš - hoši 16. 1. 2018 
8:30 Zš libina

Okresní finále v basketbalu pro žáky základních škol. Turnaj se odehraje ve kategorii III. a IV. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

Florbal sš - dívKy 17. 1. 2018 
8:30

gymnázium 
šumperk

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

Florbal sš - hoši 24. 1. 2018 
8:30

gymnázium 
šumperk

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

sporTovní leZení 25. 1. 2018 
8:30

soš Zemědělská
šumperk

Krajské finále ve sportovním lezení žáků středních škol na umělé stěně. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

basKeTbal Zš - dívKy 30. 1. 2018 
8:30 Zš libina

Okresní finále v basketbalu pro žákyně základních škol. Turnaj se odehraje v kategorii III a IV.
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

vybíjená - dívKy iii 31. 1. 2018 
8:30

Zš šumavská
šumperk

Okresní finále ve vybíjené základních škol - kategorie dívky - pouze 6. třída. 
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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Přejeme Vám, 

a yste rokem 2018 

proplouvali s lehkostí jako 

zlaté ry ky...
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