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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
květen jsme 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT

víTání pTačího Zpěvu 3. 5. – 4. 5. 2018 
7:00–18:00

Třemešské 
rybníky 

u šumperka

Pravidelná akce na podporu ptactva v krajině. Kroužkování, určování a pozorování ptáků s profesionálním ornitologem 
Petrem Šajem. 
více informací: Soňa Vávrová, vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783

KeramiKa pro KaždÉho 5. 5. 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

KlobouKový den 8. 5. 2018 
12:00–18:00

park za vilou 
doris

Oslava Dne rodiny. Den plný zábavy pro širokou veřejnost. 
Bohatý program - pódiová vystoupení, divadelní představení, sportovní aktivity... 
cena: 30 Kč 
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

ZvonečKy praha a plameŇáci šumperK
KoncerT

12. 5. 2018 
17:00–18:00

Kostel 
československé 
církve husitské 
praha-vinohrady

Koncert dětských pěveckých sborů v Praze - Vinohradech. 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

via lucis - Zednáři a TajnÉ organiZace 16. 5. 2018 
18:30–20:30

vila doris 
sál

Povídání o symbolice zasvětitelských spolků v architektuře s hostem Bohumilem Vumem. 
cena: 50 Kč 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

ZvonečKy praha, barevnÉ děTi 
a plameŇáci šumperK
KoncerT

19. 5. 2018 
18:00–19:00

Klášterní kostel 
šumperk

Koncert dětských pěveckých sborů v Šumperku. 
cena: vstupné dobrovolné 
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
činnosTní učení K maTemaTicKÉ gramoTnosTi
Úvodní seminář (2. a 3. ročník)

14. 5. 2018 
14:00–17:00

vila doris 
herna

Činnostní učení k matematické gramotnosti ve 2. a 3. ročníku. Časová dotace 16 hodin. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

činnosTní učení K maTemaTicKÉ gramoTnosTi
Úvodní seminář (6. ročník)

15. 5. 2018 
14:00–17:00

vila doris 
herna

Činnostní učení k matematické gramotnosti ve 6. ročníku. Časová dotace 16 hodin. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

činnosTní učení K maTemaTicKÉ gramoTnosTi
seminář

28. 5. 2018 
14:00–17:00

vila doris 
herna

Činnostní učení k matematické gramotnosti. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

souTěže
ZlaTý lisT 2. 5. 2018 

8:30 park za vilou doris

Celostátní soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody i její ochraně. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



sporTovní souTěže
mcdonald‘s cup a 9. 5. 2018 

8:30
Tyršův stadion

šumperk

21. ročník fotbalového turnaje pro žáky 1. až 3. tříd ZŠ (r. narození 2011 - 2008) 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

souTěže
archimediáda
oKresní Kolo

21. 5. 2018 
8:00–12:00

Komín 
Tělocvična

Fyzikální olympiáda kategorie G - 7. třídy a odpovídající ročník víceletých gymnázií.
Nutno přihlásit na www.doris.cz - pro školy 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

souTěž v anglicKÉm jaZyce 
pro 4. a 5. Třídy 
oKrsKovÉ Kolo

24. 5. 2018 
8:00–12:30

Komín 
Tančírna

Okrsková soutěž v anglickém jazyce pro 4. a 5. třídy. 
Nutno přihlásit pouze 2 soutěžící s každého ročníku na www.doris.cz - pro školy 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

pyThagoriáda 5. Třídy 28. 5. 2018 
8:00–12:30

Komín 
Tělocvična

Z důvodu velkého počtu přihlášených soutěžících bude soutěž rozdělena na dvě části, pozvání na soutěž školy dostanou 
emailem. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

pyThagoriáda 6. – 8. Třídy 29. 5. 2018 
8:00–12:00

Komín 
Tělocvična

Pozvání na soutěž dostanou školy na email. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

šKola? šKola! 1. 5. – 31. 5. 2018 svč doris a městská knihovna 
šumperk

Město Šumperk, Městská knihovna Šumperk a SVČ Doris vyhlašují literární a výtvarnou soutěž pro mládež. 
uzávěrka: 31. 5. 2018 
propozice na www.doris.cz, sekce soutěže.
více informací: 
svč doris: Ing. Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz 
městská knihovna šumperk: Jitka Sopperová, sopperova@knihovnaspk.cz 

Mgr. Zdeňka Daňková, dankova@knihovnaspk.cz



sporTovní souTěže
pohár roZhlasu s česKou spořiTelnou 10. 5. 2018 

8:30
Tyršův stadion

šumperk

50. ročník atletické soutěže žáků druhého stupně základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

aTleTicKý čTyřboj žáKŮ Zš praKTicKých 
a Zš speciálních šumpersKÉho oKresu

11. 5. 2018 
8:00-12:30

Tyršův stadion 
šumperk

Sportovní soutěž žáků speciálních škol. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

mcdonald‘s cup b 15. 5. 2018 
8:30

Tyršův stadion
šumperk

21. ročník fotbalového turnaje pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ (r. narození 2008 - 2006) 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

minivolejbal iii. 16. 5. 2018 
8:30

Zš 8. května 
Tělocvična

Turnaj tříčlenných týmů v minivolejbale. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

miniKopaná - dívKy sš 23. 5. 2018 
8:30

Tyršův stadion 
šumperk

Okresního finále ve futsalu pro studentky středních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

havraní pálKa 2. Kolo 25. 5. 2018 
8:30

baseballový areál 
šumerk - Temenice

2. kolo baseballové soutěže pro žáky základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

plážový volejbal - dívKy 29. 5. 2018 
8:30

Tyršův stadion
šumperk

OKRESNÍ FINÁLE v plážovém volejbalu studentek středních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

plážový volejbal - hoši 30. 5. 2018 
8:30 mohelnice

OKRESNÍ FINÁLE v plážovém volejbalu studentů 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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