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Vážení 
přátelé, 

na měsíc 
září jsme pro 

Vá s  p ř i p r a v i l i 
následující program. 

Budeme moc rádi, pokud 
Vás některá z nabízených 

akcí osloví.



pro veřejnosT
Zápis ZpěváčKŮ
šumpersKý děTsKý sbor

10. 9. 2018 
14:00–17:30

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

svěTlušKa 11. 9. 2018 
12:00–17:00

Komín 
výtvarný ateliér 

šumperk

Dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, založený na solidaritě lidí, který pomáhá nevidomým dětem  
i dospělým. 
více informací: Romana Večeřová, vecerova@doris.cz, tel.: 725 486 227

václav rouT 
via lucis

12. 9. 2018 
18:00–20:00

vila doris 
sál

O SKOTSKU VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ host Václav Rout, osobní dudák britského prince, učitel hudby, majitel skotského whisky 
klubu. 
cena: 50 Kč 
více informací: Petr Konupčík, konupcik@doris.cz, tel.: 731 610 037

den oTevřených dveří na Komíně 21. 9. 2018 
13:00–18:00 Komín

Chceme seznámit širokou veřejnost s činností a náplní Střediska volného času Doris Šumperk. 
Ukázky a prezentace zájmových útvarů. 
Doprovodné akce, např. soutěže a vyrábění. 
cena: ZDARMA 
více informací: Jiří Kamp, kamp@doris.cz, tel.: 774 908 122

KeramiKa pro KaždÉho 22. 9. 2018 
9:00–17:00

Komín 
artedílna

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
cena: 80 Kč 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

medový den 28. 9. 2018 
10:00–17:00

park za vilou 
doris

Cílem Medového dne je seznámit veřejnost zábavnou a tvořivou formou se životem včel a proč jejich existence je důležitá. 
V parku budou připraveny sportovní, herní, vědomostní a výrobní stanoviště s tématikou život včel. 
Návštěvníci se seznámí nejen s produkty, ale i s procesem výroby medu, životem včel a včelařením. 
cena: 50 Kč
více informací: Adam Trčka, trcka@doris.cz, tel.: 731 501 319



další vZdělávání pedagogicKých pracovníKŮ
Září

KabineT pracovníKŮ šd a šK 18. 9. 2018 
8:30–10:00

Komín 
i-téčko

Podzimní setkání Kabinetu a příprava semináře pro vychovatele. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT česKÉho jaZyKa, dějepisu  
a esTeTicKÉ výchovy

20. 9. 2018 
15:00–16:30

Komín 
i-téčko

Setkání členů Kabinetu a příprava soutěží. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT ciZích jaZyKŮ 25. 9. 2018 
15:00–16:30

Komín 
i-téčko

Setkání členů Kabinetu cizích jazyků - příprava soutěží. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

KabineT maTemaTiKy, FyZiKy, chemie  
a inFormačních Technologií

27. 9. 2018 
15:00–16:30

Komín 
i-téčko

Setkání členů Kabinetu a příprava soutěží na nový školní rok. 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

anglicKý jaZyK
KurZ pro sTředně poKročilÉ

26. 9. 2018 – 29. 5. 2019 
14:30–16:00

vila doris 
čajovna

Celoroční kurz angličtiny pro vedením lektorky Mgr. Lenky Petříkové. 
cena: 2500 Kč 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784



další vZdělávání pedagogicKých pracovníKŮ
říjen

anglicKý jaZyK
KurZ pro sTředně poKročilÉ

3. 10. 2018 – 5. 6. 2019 
14:30–16:00

vila doris 
herna

Celoroční kurz angličtiny pod vedením lektorky Mgr. Ivany Brázdové. 
cena: 2500 Kč 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

anglicKý jaZyK
KurZ pro sTředně poKročilÉ

4. 10. 2018 – 6. 6. 2019 
15:00–16:30

místo bude 
upřesněno

Celoroční kurz angličtiny pod vedením lektorky Mgr. Ivany Brázdové. 
cena: 2500 Kč 
více informací: Dana Vláčelová, vlacelova@doris.cz, tel.: 725 005 784

sporTovní souTěže
oF sTředošKolsKý aTleTicKý pohár 19.9.2018 

8:30
Tyršův stadion 

šumperk

Středoškolský atletický pohár - 37. ročník atletické soutěže školních družstev pořádá ČAS, MŠMT a AŠSK. 
více informací: Martina Žákovská (Rabušicová), rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

aTleTicKý čTyřboj Zš 20.9.2018 
8:30

Tyršův stadion
šumperk

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, OKRESNÍ KOLO STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA. 
více informací: Martina Žákovská (Rabušicová), rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

havraní pálKa 1. Kolo 21.9.2018 
8:30

basebollový areál 
šumerk - Temenice

První kolo baseballového turnaje žáků a žákyň základních škol. 
více informací: Martina Žákovská (Rabušicová), rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

KF sTředošKolsKý aTleTicKý pohár 25.9.2018 
9:00

Tyršův stadion 
šumperk

Krajské finále Středoškolského atletického poháru. 
více informací: Martina Žákovská (Rabušicová), rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059

KF aTleTicKý 4boj 26.9.2018 
8:30

Tyršův stadion 
šumperk

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KRAJSKÉ KOLO STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA. 
více informací: Martina Žákovská (Rabušicová), rabusicova@doris.cz, tel.: 731 186 059



kontakt: 
Jiří Kamp

kamp@doris.cz, 774 908 122
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21.9.2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

NA KOMÍNĚ 
PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ!

od 13:00 do 18:00 hod.

Nudíš se? Nuda ti neuteče! 
Utíkej za námi a otestuj naše kroužky, 

prohlédni si učebny a dílny, něco si vyrob, 
zahraj si s námi hry a zasoutěž si! 

Možná i něco pěkného vyhraješ…
A třeba najdeš to, co ti právě chybí 

ve tvém volném čase… Konec nudě! 

  Přihlaš se do kroužku na WWW.DORIS.CZ
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