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Vážení 
přátelé, 

pro měsíc 
květen jsme pro 

Vá s  p ř i p r a v i l i 
znovu zajímavý program. 

Budeme moc rádi, pokud 
Vás některá z nabízených 

akcí osloví.



pRo veřejnost
mÁjovÝ KomÍn 1. 5. 2016

10:00 hod. Komín

Přehlídka všech skupin tanečního oddělení Tornádo.
více informací: Zdeňka Brandejská, brandejska@doris.cz, tel.: 725 071 558

řemesLnÁ dÍLna KeRamiKa 4. 5. 2016
18:00 – 20:00 hod. Komín

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

vÍtÁnÍ ptaČÍHo Zpěvu 5. 5. – 6. 5. 2016
7:00 – 18:00 hod.

třemešské 
rybníky

 (u Šumperka)
Pravidelná kroužkovací a poznávací akce na Třemešských rybnících u Šumperka s ornitologem Petrem Šajem.
Ranní poslech, ukázka odchytu a kroužkování ptáků a různé aktivity pro děti.
Školní kolektivy je nutno nahlásit předem na vavrova@doris.cz, tel.: 725 005 783 
vstupné ZdaRma
více informací: Mgr. Petr Šaj, tel.: 724 800 937

KeRamiKa pRo KaždéHo
7. 5. 2016
9:00 – 14:00 hod.
Komín

Volná tvorba z keramické hlíny pro děti i dospělé. 
Poslední Keramika pro každého 
v tomto školním roce - glazování výrobků.
vstupné: 50 Kč 
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

ŠpeRKovÁnÍ
7. 5. 2016
9:00 – 14:00 hod.
Komín
Náramek nejen ze superdua. 
na výrobu náramku budete potřebovat: 

superdua přibližně 10g, 
kulaté korálky velikost 6 mm (např. voskované perle) přibližně 15 ks, 
ohňovky velikost 4 mm přibližně 45 ks (závisí na délce náramku), 
japonský rokajl velikost 11

více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

 vavrova@@doris.cz, tel.: 725 005 783

 Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

 velikost 6 mm (např. voskované perle) přibližně 15 ks, 
 velikost 4 mm přibližně 45 ks (závisí na délce náramku), 

 Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982



pRo veřejnost
KLoBouKovÝ den 8. 5. 2016

12:00 – 18:00 hod.
Letní divadlo 

vily doris
Odpoledne plné zábavných aktivit pro děti a rodiče.
Letní divadlo Vily Doris.  
Plno aktivit pro děti, trampolína, lezecká stěna, soutěže, tvoření. 
Ve 13 hodin pódiová vystoupení dětí i dospělých. 
V 16 hodin Klauni z Balónkova. 
Kdo přijde v zajímavém, originálním, nebo jinak nápaditém klobouku, 
může získat pěknou cenu.
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, 

tel.: 731 186 053

řemesLnÁ dÍLna
           18. 5. 2016
                        18:00 – 20:00 hod.
                                       Komín
Pletení košíků, ošatek, drobných dekorativních předmětů z pedigu.
Výtvarný ateliér Komín.
vstupné: 80 Kč
více informací: Hana Janů, janu@doris.cz, tel.: 725 003 982

poZitiva CHŮZe na Boso a 
vHodné oBouvÁnÍ

20. 5. 2016
13:00 hod. Komín

První krůčky, první obuv, negativa klasické obuvi, pozitiva chůze na boso. Praktické tipy na podporu zdravého vývoje 
dětských nohou. 
vstupné: 350 Kč. 
více informací a přihlášky: info@prostespolu.cz

sedÁnKY pRo mamKY 25. 5. 2016
17:00 – 20:00 hod. Komín

Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku.
Cena: 80 Kč
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel.: 731 186 053

BaRevnÝ FestivaL na KomÍně 28. 5. 2016
9:00 hod. Komín

Setkání s výtvarným uměním...
více informací: Romana Večeřová, tel. 725486227, vecerova@doris.cz

Zuzana Vavrušová, tel. 731610039, vavrusova@doris.cz
Hanka Janů, tel. 725003982, janu@doris.cz
Eva Pšenčíková, tel. 731186053, psencikova@doris

vily doris

Plno aktivit pro děti, trampolína, lezecká stěna, soutěže, tvoření. 

Kdo přijde v zajímavém, originálním, nebo jinak nápaditém klobouku, 

Pletení košíků, ošatek, drobných dekorativních předmětů z pedigu.

20. 5. 2016 Komín



předmětové a jiné soutěže

ZLatÝ List 2016 3. 5. 2016
8:00 – 14:00 hod.

Rozcestí 
tulinka

Šumperk
Přírodovědně ekologická soutěž nejen školních kolektivů.
více informací: Jiří Kamp, kamp@doris.cz, 77490812 nebo www.doris.cz

atLetiCKÝ ČtYřBoj žáků základních škol
praktických a základních škol speciálních 
okresní kolo; ZŠ praktické a speciální

13. 5. 2016
8:30 hod.

tyršův 
stadion

prezence: 8:30 – 9:00  hod.  
Soupisky posílejte do 10.5.2016 na zssumperk@seznam.cz; propozice soutěže naleznete na www.doris.cz, 
více informací: Mgr. Jana Večeřová, tel: 583213166

pRo RodiČe s dětmi

volná herna
21. 9. 2015 – 31. 5. 2016

út: 15:00 – 17:00 hod. 
st, čt, pá: 15:00 – 18:00 hod.

Komín

Kuličkový bazén, trampolína, molitanová stavebnice, hračky… jsou pro Vás a Vaše děti k dispozici každý týden v úterý, 
středu, čtvrtek i pátek.
Pro větší pohodlí si můžete uvařit kávu, čaj. 
Cena: 40 Kč
více informací: Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel. 731 186 053

předmětové a jiné soutěže

Kuličkový bazén, trampolína, molitanová stavebnice, hračky… jsou pro Vás a Vaše děti k dispozici každý týden v úterý, 

 Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel. 731 186 053

předmětové a jiné soutěže

 Eva Pšenčíková, psencikova@doris.cz, tel. 731 186 053

pRo veřejnost
vědomé miLovÁnÍ a přiRoZenÁ
antiKonCepCe

29. 5. 2016
10.00 – 18:00 hod. Komín

Jak mít plodnost pod kontrolou a při tom si užívat milování bez strachu? Jde to i bez hormonální zátěže?
přihlášky: Petra Hatoňová, petra@haton.cz, tel.: 607 072 392



předmětové a jiné soutěže
aRCHimediÁda 
okresní kolo; 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky nG

19. 5. 2016
8:00 hod. Komín

Do okresního kola postupují žáci, kteří ve školních kolech získají alespoň 60 % bodů. 
Výsledkové listiny posílejte do 10. 5. 2016 na adresu: karlikova@doris.cz. 
prezence: 8:00 – 8:30 hod.
Povolené pomůcky: kalkulačky, tabulky.
Žáci řeší 4 úlohy,
více informací: Mgr. Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz, tel: 725 005 784

soutěž ZLatÁ sRnČÍ tRoFej
okresní kolo; 6. – 8. ročník ZŠ

21. 5. 2016
8:00 – 8:30 hod. Komín

Jedná se o soutěž dětí ve znalostech a vědomostech v oblasti přírodovědy a myslivosti. Pořádáme ve spolupráci s Českou 
myliveckou jednotou Šumperk.
více informací: Bc. Štěpán Brablec, oms.sumperk@cmail.cz, tel.: 583 212 039

pYtHaGoRiÁda 6.-8. ročník 
okresní kolo; 6. – 8. ročník ZŠ

25. 5. 2016
8:30 hod. Komín

prezence: 8:30 – 9:00 hodin, 
Školy obdrží pozvánku se jmény postupujících do okresního kola. 
více informací: Mgr. Tereza Karlíková, karlikova@doris.cz, tel: 725 005 784

spoRtovnÍ soutěže
mCdonaLd‘s Cup
okresní finále; ZŠ kat. a hoši

6. 5. 2016
8:30 hod.

tyršův stadion
(hřiště s umělým 

povrchem)
Turnaj ve fotbalu pro žáky ZŠ – kat. A
Žáci 1. – 5. tříd narození 2009 - 2006
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

atLetiCKÝ ČtYřBoj 
okresní finále; ZŠ kat. i. a ii. hoši dívky

11. 5. 2016
8:30 hod. tyršův stadion

Atletická soutěž pro žáky ZŠ – kat.  I. a I. – hoši i dívky
více informací: Tomáš Vykydal, tom.vykydal@seznam.cz



spoRtovnÍ soutěže
mCdonaLd‘s Cup
okresní finále; ZŠ kat. B hoši

13. 5. 2016
8:30 hod.

tyršův stadion
(hřiště s umělým 

povrchem)
Turnaj ve fotbalu pro žáky ZŠ – kat. B
Žáci 1. – 5. tříd narození 2006 - 2004
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

pLÁžovÝ voLejBaL 
okresní finále; sŠ kat. v. hoši, dívky

17. 5. 2016
8:30 hod.

tyršův stadion
(volejbalové kurty)

Turnaj v plážovém volejbalu pro studenty SŠ – kat. V. 
Studenti 1. – 4. ročníku SŠ narození 2000 - 1996
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

poHÁR RoZHLasu s Čs
okresní finále; ZŠ kat. iii. a iv. hoši, dívky

19. 5. 2016
8:00 hod. tyršův stadion

Atletická soutěž pro žáky ZŠ – kat.  III. a IV. – hoši i dívky
více informací: Tomáš Vykydal, tom.vykydal@seznam.cz

HavRanÍ pÁLKa
2. KOLO BASEBALLOVÉ SOUTĚŽE PRO ZŠ
ZŠ 6. – 9. třída hoši a dívky zvlášť

20. 5. 2016
8:45 hod.

baseballový areál 
temenice 

(u střelnice, za ZŠ 
sluneční Šumperk)

více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

miniKopanÁ sŠ
okresní finále; sŠ kat. v. dívky

24. 5. 2016
8:30 hod. tyršův stadion

Turnaj ve fotbalu pro studentky SŠ – kat. V. 
1. – 4. ročník SŠ narození 2000 - 1996
více informací: Martin Kuchtík, kuchtik@doris.cz, tel.: 731 186 059

atLetiCKÝ ČtYřBoj
Krajské finále; ZŠ kat. iv. hoši dívky

26. 5. 2016
9:15 hod. tyršův stadion

Atletická soutěž pro žáky ZŠ – kat.  IV. – hoši i dívky
více informací: Jarmila Hynková, hynkova.jarka@seznam.cz

Platné a aktuální propozice najdete na http://krouzky.doris.cz/sport/2015/index.html



vÝBěRovÁ řÍZenÍ

pedaGoG voLnéHo Času – organizátor sportovních soutěží

požadavky k výběrovému řízení na www.doris.cz v sekci: akce pro veřejnost
písemné přihlášky (včetně všech příloh) zasílejte na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk,  
k rukám ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., nejpozději do 25.05.2016.
termín výběrového řízení: 30. 5. 2016
více informací: Petra Müllerová, mullerova@doris.cz, tel.: 602 766 411

pedaGoG voLnéHo Času – organizátor předmětových soutěží a 
seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

požadavky k výběrovému řízení na www.doris.cz v sekci: akce pro veřejnost
písemné přihlášky (včetně všech příloh) zasílejte na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk,  
k rukám ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., nejpozději do 25.05.2016.
termín výběrového řízení: 30. 5. 2016
více informací: Petra Müllerová, mullerova@doris.cz, tel.: 602 766 411
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