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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
ú n o r  j s m e 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
naroZeninový Kalendář
...sTále jedeme aneb Tvořivá parTy na Komíně

1. 2. 2018 
17:30–21:30

Komín 
výtvarný ateliér

Výtvarná dílna pro dospělé s Magdou Gieslovou. 
cena: 290 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

na hromnice o svíci více
práZdninová dílna

2. 2. 2018 
10:00–16:00

Komín 
výtvarný ateliér

4 výtvarné dílny pro školáčky na téma svíčky, svícny, světýlka. 
cena: 100 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

preludium aloise moTýla 5. 2. 2018 
19:00–20:00

Klášterní kostel 
šumperk

Účinkují Motýli Šumperk a Ondrášek Nový Jičín. 
cena: 100 Kč 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

Když si s češtinou nevíme rady… 
via lucis

8. 2. 2018 
18:00–20:00

vila doris 
sál

Host PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA česká jazykovědkyně, zaměřením bohemistka, zástupkyně ředitele Ústavu  
pro jazyk český Akademie věd ČR. 
cena: 50 Kč 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

naroZeninový Kalendář
...sTále jedeme aneb Tvořivá parTy na Komíně

9. 2. 2018 
16:00–19:30

Komín 
výtvarný ateliér

Výtvarná dílna pro děti od 8 let s Magdou Gieslovou. 
cena: 220 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

KeramiKa pro KaždÉho 10. 2. 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



pro veřejnosT
oTevřená hrnčířsKá dílna 15. 2. 2018 

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

KeramiKa pro rodiče s děTmi 17. 2. 2018 
9:00–14:00

Komín 
artedílna

Jednoduché tvoření z keramické hlíny pro rodiče s dětmi. 
cena: 50 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

oTevřená hrnčířsKá dílna 22. 2. 2018 
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

TisK na TašKy
umělecKÉ inspirace

23. 2. 2018 
14:00–19:00

Komín 
artedílna

Výtvarná dílna inspirovaná tvorbou Vasilije Kandinského. 
cena: 80 Kč
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

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



souTěže
olympiáda v česKÉm jaZyce - Zš 5. 2. 2018 

8:00
Komín 

Tělocvična

Do okresního kola postupují první 2 ze školního kola. 
Doba trvání okresního kola: 60 min. jazyková část a 60 min. sloh. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

olympiáda v česKÉm jaZyce - sš 6. 2. 2018 
8:00

Komín 
sál m. raichla

Do okresního kola postupují první 2 ze školního kola. 
Doba trvání okresního kola: 60 min. jazyková část a 60 min. sloh. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

němčina - oKresní Kolo Zš 8. 2. 2018 
8:00

Komín 
Tančírna

Kategorie I.A, I.B, II.A, II.B. 
Do okresního kola postupují 3 nejlepší účastníci ze školního kola.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

němčina - oKresní Kolo sš 12. 2. 2018 
8:00

Komín 
Tančírna

Okresní kolo soutěže v německém jazyce kategorie III.A. 
Do okresního kola postupuji 3 nejlepší účastníci ze školního kola. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

pravidelnÉ aKce

volná herna
18. 9. – 8. 6. 2018 

15:00–18:00
po, út, čt, pá

Komín 
mateřské centrum

Volná herna jse pro vás k dispozici každé odpoledne kromě středy. Najdete v ní 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



sporTovní souTěže
vybíjená - dívKy iii. 1. 2. 2018 

8:30
Zš šumavská, šumperk 

tělocvična

Okresní finále ve vybíjené základních škol - kategorie dívky - pouze 6. třída. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

Florbal sš - hoši 7. 2. 2018 
8:30

gymnázium šumperk 
tělocvična

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

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

souTěže

olympiáda v anglicKÉm jaZyce - Zš 14. 2. 2018 
8:00

Komín 
sál m. raichla 

Tančírna 
výtvarný ateliér

Kategorie I.A, I.B, II.A, II.B. 
Do okresního kola postupuje 1 soutěžící kategorie I.A, II.A a 2 soutěžící I.B, II.B. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

olympiáda v anglicKÉm jaZyce - sš 15. 2. 2018 
8:00

soš šumperk, 
Zemědělská 3

Kategorie III.A,III.B. 
Do okresního kola postupují 2 soutěžící z obou kategorií.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

Zěměpisná olympiáda - KaTegorie a, b, c, d 20. 2. 2018 
8:00–12:00

Komín 
Tělocvična

Okresní kolo zeměpisné olympiády pro 6. – 9. ročník ZŠ a SŠ. 
Do okresního kola je nutné se přihlásit do 9.2.2018 na stránkách www.doris.cz - pro školy.
V kategorii A,B,C - postupuje pouze 1 soutěžící ze školního kola. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

Upozornění: Prosíme o zasílání výsledkových listin školních kol na adresu
souteze@doris.cz
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