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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
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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
duben jsme 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
moTýli + coro calicanTus 
v neraTově

4. 4. 2018 
18:00–19:00

Kostel nanebevzetí 
panny marie 

neratov
bartošovice v orlických horách

Koncert dětských pěveckých sborů - Motýli Šumperk a Coro Calicantus Locarno, Švýcarsko. 
cena: vstupné dobrovolné 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

oTevřená hrnčířsKá dílna 5. 4. 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

moTýli + coro calicanTus 
v šumperKu

6. 4. 2018 
18:00–19:00

Klášterní kostel 
šumperk

Koncert dětských pěveckých sborů - Motýli Šumperk a Coro Calicantus Locarno, Švýcarsko. 
cena: vstupné dobrovolné 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

KeramiKa pro KaždÉho 7. 4. 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

oTevřená hrnčířsKá dílna 12. 4. 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

uKliĎme svěT, uKliĎme česKo 13. 4. 2018 
7:00–22:00 šumpersko

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk zaštiťuje úklid v rámci celosvětové akce. 
Pojďte a připojte se k nám v pátek 13. dubna 2018 (termín je možné přizpůsobit vašim podmínkám). 
Pytle na sběr odpadu k vyzvednutí ve Středisku ekologické výchovy v budově Vily Doris, 17. listopadu 2, šumperk. 
více informací: Jiří Kamp, kamp@doris.cz, tel.: 774 908 122



pro veřejnosT
sedánKy pro mamKy 18. 4. 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

oTevřená hrnčířsKá dílna 19. 4. 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

den Země 2018 20. 4. 2018 
9:00–17:00 park za vilou doris

Přijďte s námi oslavit svátek DNE ZEMĚ. 
Vypravme se společně ven a učme se poznávat přírodu kolem nás. Zkoumejme detaily a objevujme rozdíly v našem 
neuvěřitelně pestrém světě. Jen tak mu můžeme porozumět a chránit jej. 
I letos bude v parku připraven bohatý program nejen pro školní kolektivy, ale i pro rodiče s dětmi. 
cena: 40 Kč 
více informací: Adam Trčka, trcka@doris.cz, tel.: 731 501 319

oTevřená hrnčířsKá dílna 26. 4. 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

raZíTKo Z linoryTu
umělecKÉ inspirace

27. 4. 2018 
14:00–19:00

Komín 
artedílna

Výtvarná dílna inspirovaná tvorbou českého výtvarníka Michala Cihláře. 
cena: 80 Kč 
více informací: Zuzana Vavrušová, vavrusova@doris.cz, tel.: 731 610 039

KeramiKa pro rodiče s děTmi 28. 4. 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



pro veřejnosT
ZlaTá lyra 2018 28. 4. 2018 

9:30–18:00
Klášterní kostel 

šumperk

48. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů, čtyři koncerty v průběhu dne. 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

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

Volná herna je 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



další vZdělávání pedagogicKých pracovníKŮ
hudební seminář - víTání jara 4. 4. 2018 

8:00–12:00
vila doris 

sál

Tradiční seminář lektorovaný Prof. PhDr. Evou Jenčkovou,CSc. z PdF Univerzity Hradec Králové.
Téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY V POHYBOVÝCH HRÁCH S HUDBOU. 
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

souTěže
FyZiKální olympiáda 4. 4. 2018 

8:00–12:30
Komín 

Tělocvična

Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E, F. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

moravsKý ZvonečeK 
oKresní Kolo

5. 4. 2018
08:00–13:00

Komín
sál m. raichla

Pěvecká soutěž zpěváčků lidových písní
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

biologicKá olympiáda KaT. d 
oKresní Kolo

12. 4. 2018 
8:00–13:00

Komín 
Tělocvična

52. ročník Biologické olympiáda kat. D vyhlášena pro žáky 6.-7. ročníků základních škol a 1.-2. ročníků osmiletých gymnázií. 
Téma: pohyb 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

maTemaTicKá olympiáda Z6 - Z8 
oKresní Kolo

17. 4. 2018
08:00–13:00

Komín
Tělocvična

Okresní kolo matematické soutěže pro 6. až 8. ročník a víceletá gymnázia.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

sTředošKolsKá odborná činnosT
oKresní Kolo

18. 4. 2018
08:00–17:00

vila doris
sál

Tištěné práce prosím odevzdávejte do 9. dubna Ing. Daně Vláčelové.
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



sporTovní souTěže
Florbal ii. KaT. oTevřená 4. 4. 2018 Zš postřelmov

hala

Florbalový turnaj pro 1. stupeň základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

ovov 2018 6. 4. 2018 Zš vodní 
mohelnice

5. ročník okresního kola OVOV 2018 (ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZU) 
Soutěž družstev a jednotlivců v disciplínách: hod 2kg medicinbalem, švihadlo, kliky, trojskok z místa, u páté disciplíny máte 
na výběr: dribling kolem met / běh na 1000m. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

vybíjená ii. KaT. oTevřená 10. 4. 2018 
8:30

Zš vrchlického 
Tělocvična

Okresní finále ve vybíjené dětí základních škol, kategorie - II. otevřená. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

volejbal KaT. iv - hoši 11. 4. 2018 
8:30

Zš 8. května 
Tělocvična

Turnaj ve volejbale pro starší žáky. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

volejbal KaT. iv - dívKy 13. 4. 2018 
8:30

Zš 8. května 
Tělocvična

Turnaj ve volejbale pro starší žačky. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

orienTační běh - jaro 18. 4. 2018 
9:00 bude doplněn

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

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

souTěže
biologicKá olympiáda KaT. c 
oKresní Kolo

23. 4. 2018 
8:00–12:30

Komín 
Tělocvična

52. ročník Biologické olympiáda kat. C vyhlášena pro žáky 8.-9. ročníků základních škol a 3.-4. ročníků osmiletých gymnázií 
a 1.-2. ročníků šestiletých gymnázií. 
Téma: pohyb
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



Máte-li zájem připojit se k akci, kontaktujte prosím: 

Středisko ekologické výchovy při SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk - Kontaktní osoba: Jíří Kamp
e-mail: kamp@doris.cz, tel.: 774 908 122

UKLIĎME 
ŠUMPERK 
a jeho okolí
Uskuteční se 
13. dubna 2018
(termín je možné přizpůsobit vašim podmínkám )

Pytle na sběr odpadu k vyzvednutí 
ve Středisku ekologické výchovy 
v budově Vily Doris, 17. listopadu 2, Šumperk

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
zaštiťuje úkllid v rámci 
celosvětové akce.
Pojďte a připojte 
se k nám.

 na Šumpersku
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