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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
červen jsme 

pro Vás připravili 
následující program. 

Těšíme se na setkání
s Vámi!



pro veřejnosT
KoncerT a capella
moTýli šumperK

1. 6. 2018 
17:30–18:30

evangelický 
kostel 

šumperk

Zpívají Motýli Šumperk. 
cena: vstupné dobrovolné
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

den řemesel na Komíně 2. 6. 2018 
10:00–17:00

Komín 
venkovní prostor

Ukázka tradičních i méně tradičních řemesel a rukodělných technik (pletení z pedigu, drátování, předtkalcovské techniky, 
hrátky s papírem, ošatky ze slámy...) a výstavka prací. Některá řemesla si mohou návštěvníci vyzkoušet. 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

relaXační Kreslení
... sTále jedeme aneb Tvořivá aFTer parTy na Komíně

4. 6. 2018 
18:00–20:00

Komín 
výtvarný ateliér

Relaxace kreslením pro dospělé s IVOU ONDRÁČKOVOU. 
cena: 225 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

cvičení v laTinsKo-americKÉm ryTmu
... sTále jedeme aneb Tvořivá aFTer parTy na Komíně

5. 6. 2018 
15:00–16:00

Komín 
Trampoška

Odreagování se pohybem s DANOU VLÁČELOVOU. Pro dospělé. 
cena: 40 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

Quilling
... sTále jedeme aneb Tvořivá aFTer parTy na Komíně

5. 6. 2018 
16:00–18:30

Komín 
výtvarný ateliér

Výtvarná dílna pro děti od 6 let a dospělé s PAVLÍNOU KOSORINOVOU. 
cena: 100 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

KeramiKa a sKlo
... sTále jedeme aneb Tvořivá aFTer parTy na Komíně

6. 6. 2018 
17:00–19:00

Komín 
artedílna

Keramika pro dospělé s HANOU JANŮ. 
cena: 120 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227



pro veřejnosT
barevný vaK
... sTále jedeme aneb Tvořivá aFTer parTy na Komíně

6. 6. 2018 
15:00–16:30

Komín 
výtvarný ateliér

Výtvarné tvoření pro děti a rodiče s ROMANOU VEČEŘOVOU. 
cena: 90 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

šiTí pouZdra
... sTále jedeme aneb Tvořivá aFTer parTy na Komíně

7. 6. 2018 
16:00–19:00

Komín 
Knihovna

Šití pro děti od 10 let s EVOU PŠENČÍKOVOU. 
cena: 130 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

Klavírní reciTál luKáše vondráčKa
via lucis

8. 6. 2018 
18:00

Klášterní 
kostel

šumperk

Klavírní recitál LUKÁŠE VONDRÁČKA. Hosté KANA OKADA (Japonsko), LARRY WENG (USA). 
cena: 120/80 Kč 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

uvolŇovací a relaXační cvičení
... sTále jedeme aneb Tvořivá aFTer parTy na Komíně

8. 6. 2018 
9:00–10:30

Komín 
Trampoška

Uvolnění se s DANOU VLÁČELOVOU. Pro dospělé. 
cena: 40 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

KeramiKa pro KaždÉho 9. 6. 2018 
9:00–14:00

Komín 
artedílna

Glazování keramiky vyrobené na předchozích dílnách. 
cena: 50 Kč 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982



pro veřejnosT
den s parKourem a aKrobacií na Komíně 
vol. 2

16. 6. 2018 
9:00–16:00

Komín 
Tělocvična

Den s parkourem a akrobacií je zpět! Máš rád pohyb, skákání a překonávání překážek a vlastního úsilí? Tak přesně tento den 
u nás nesmíš vynechat! Přijď si potrénovat, poznat nové kamarády a postavit se novým výzvám. 
cena: 250 Kč 
Cena zahrnuje celodenní program v tělocvičně se zkušenými lektory, pitný režim a oběd. 
nutné se předem přihlásit! 
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese truksova@doris.cz (do zprávy napište jméno a příjmení dítěte, věk a kontakt na 
zákonného zástupce). 
Kapacita je omezená! 
více informací: Jana Truksová, truksova@doris.cz, tel.: 725 465 419

Zápis ZpěváčKŮ
šumpersKý děTsKý sbor

20. 6. – 21. 6. 2018 
14:00–18:00

Komín 
velká zkušebna 

šds

Zveme děti, které budou od září 2018 žáky prvních a druhých tříd nebo dva roky před školní docházkou (zápis do Zpívánek). 
Budeme rádi, když nám děti zazpívají jednu lidovou píseň. 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

beneFiční KoncerT
moTýli šumperK

26. 6. 2018 
19:00–20:00

Klášterní 
kostel 

šumperk

Zpíváme pro nadaci Dobrý anděl. 
cena: dobrovolné vstupné 
více informací: Martina Koukolová, motyli@spk.cz, tel.: 607 047 740

cvičení v laTinsKo-americKÉm ryTmu
... sTále jedeme aneb Tvořivá aFTer parTy na Komíně

5. 6. 2018 
15:00–16:00

Komín 
Trampoška

Odreagování se pohybem s DANOU VLÁČELOVOU. Pro dospělé. 
cena: 40 Kč 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227



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

sporTovní souTěže
aTleTicKý čTyřboj 2.–5. Tříd Zš 7. 6. 2018 

8:30
Tyršův stadion

šumperk

Atletická soutěž žáků 2. - 5. tříd základních škol. 
více informací: Martina Rabušicová, rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

miniKopaná - KaT. iii. 13. 6. 2018 
8:30

Tyršův stadion
šumperk

OKRESNÍ FINÁLE v minikopané pro žáky základních 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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