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Klub Čtyřlístek 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
Kozinova 13, 787 01 Šumperk 
Tel: 583 238 920, fax: 583 238 289, mob: 732 969 286
E-mail: 4listek.kristina@seznam.cz, 4listek-kristina@email.cz

Posláním Čtyřlístku je hájit zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů. Cílem 
Čtyřlístku je poskytovat poradenství rodinám, posílit sebevědomí, napomáhat integraci, 
umožnit výměnu zkušeností a informací a umožnit průběžnou vzájemnou podporu.
Čtyřlístek připravuje a organizuje zejména Prodloužené víkendové pobyty s programem 
pro děti i pro rodiče, Setkání v klubovně na Komíně (DDM a ZpDVPP Vila Doris 
Šumperk) každé úterý 15:30 - 18:00 hod. a prázdninové týdenní  Psychorehabilitační po-
byty pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi, jejich sourozenci nebo kamarády. 
Na Bambiriádě si u stánku může každý kolemjdoucí otisknout na papír svou ruku (kter-
ou namočí do barvy), a tím možná pomůže vytvořit rekord (vloni to bylo celkem 1956 
otištěných rukou a ručiček). V těchto dnech sbíráme rukavice všeho druhu, kterými si 
chceme naše místo ozdobit :-)

Český Červený Kříž - Oblastní spolek Šumperk
Jesenická 2, 787 01 Šumperk
Tel: 583 213 503, mob.: 608 676 242
E-mail: sumperk@cervenykriz.eu

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České 
republiky. Oblastní spolek ČČK Šumperk metodicky koordinuje a kontroluje činnost 19 
místních skupin v okrese Šumperk. Činnost ČČK je zaměřena na výuku První pomoci 
pro širokou veřejnost. 
Pořádáme také besedy pro děti v MŠ a žáky ZŠ a ŠŠ. Pro děti základních škol pak 
každoročně pořádáme různé soutěže. Zajišťujeme také první pomoc  na rapotínské 
stráni.
OS ČČK Šumperk je součástí IZS. Značnou pozornost věnuje OS ČČK i bezpříspěvkovým 
dárcům krve. Každoročně připravujeme Ozdravný pobyt pro seniory. Součástí Oblast-
ního spolku je také ošacovací středisko, které poskytuje pomoc lidem v tísni a sociálně 
slabším spoluobčanům.
Na Bambiriádě bude ukázka první pomoci, možnost nácviku resuscitace, pro naše 
nejmenší puzzle, omalovánky s tematikou první pomoci, modelování z plastelíny vlastní 
ruky, skládání papírových letadel, skládání Tangramu, motanice, 3D obrázky a jejich 
malování.

DDM U radnice
Náměstí Míru 20, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 214 076, 583 215 395
E-mail: formanek@ddm.spk.cz, http://www.mddm.adam.cz/

Záměrem a cílem vzdělávacího a výchovného působení DDM je poskytnout stupeň záj-
mového vzdělávání pro nejširší spektrum zájemců, nejmenšími dětmi počínaje až po 
dospělé účastníky.
DDM u radnice má tato oddělení zaměřená na jednotlivé oblasti: oddělení přírodních 
věd a ekologie, oddělení sportu, programů a her, oddělení estetické výchovy a technické 
oddělení. Tradiční akce DDM: ZOO exkurze, jarní přechod Pálavy, noční přechod 
Jeseníků, soutěž Agility,  prezentace na mistrovství ČR v komerčním aerobiku, MISS 
aerobik, taneční soutěže, divadelní představení, pravidelné keramické soboty, řemeslné 
středy pro dospělé, prezentace na šumperských oslavách, velikonoční výtvarné programy 
pro MŠ, ZŠ, Noc s Andersenem, báleček pro nejmenší, víkendová spaní v DDM, indické 
vaření, charitativní sbírka Světluška.
Tábory pořádané DDM - v období hlavních prázdnin probíhá tábor: přírodovědný, tech-
nický, tábor se skřítky, rybářský tábor, country tábor, tábor aerobiku, orientačního běhu 
a výtvarný příměstský tábor.

DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovní
Vila Doris Šumperk

17. listopadu 2, 787 01 Šumperk
tel.: 583 214 212, 583 214 213, fax : 583 214 214
E-mail: vila@doris.cz, http:/www.doris.cz/

DDM Vila Doris je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a další vzdělávání pedagogů. 
Pro své klienty (děti a dospělé) nabízí využití volného času ve více než 100 zájmových út-
varech (kroužcích), při více než šesti stech akcích za rok a na více než 18 zimních a letních 
táborech.
Dům dětí se nachází v budově Vila Doris a od listopadu roku 2006 také v rekonstruované 

budově na ulici Komenského. Tato budova se po rekonstrukci jmenuje Komunitní cen-
trum pro rozvoj lidských zdrojů - všichni ji však říkáme Komín. Zde  návštěvník najde 
Šumperský dětský sbor Motýli, vzdělávací centrum, počítačovou učebnu, výtvarný 
a keramický ateliér, Mateřské centrum Komínkov, Montessoriho kluby, tělocvičnu a také 
Poradnu pro ženy a dívky.
Vila Doris - klíč k aktivnímu naplnění vašeho volného času.

Klub českých turistů Šumperk 
Tel: 774 664 648
E-mail: klubturistu.sumperk@seznam.cz, http:/www.sweb.cz/klubturistu.
sumperk/

KČT Šumperk sdružuje zájemce o turistiku a pořádá výlety pro své členy i akce pro 
veřejnost. Významnou činností KČT je značení cest. V Šumperku  jsou dva odbory KČT.
KČT Šumperk zajišťuje mimo jiné přístup veřejnosti na rozhlednu Háj u Šumperka. 
KČT Značkaři zajišťuje značení turistických cest v Jeseníkách.
Pokud na svých výletech zjistíte chybu ve značení, poškozené turistické značky nebo 
směrovky, uvítáme, když nám napíšete. 
Z akcí KČT Šumperk:

1. ledna Novoroční výstup na Háj - hvězdicový výstup 9-15 hod.
únor Šumperská zimní 50 - pěší pochod na trasách 8, 15, 25 a 50 km
září Loučení s létem-  v r. 2007: 15 - 16.9. v Huzové 
říjen Pochod po šumperském psaníčku - Memoriál Josefa Janků 

Městská knihovna Šumperk p.o.
17. listopadu 6, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 214 588, fax: 583 214 589
E-mail: knihovna@knihovnaspk.cz, www.knihovnaspk.cz

Máte rádi knihy? Hledáte informace do školy či pro volný čas? Zveme Vás do knihoven:
- Městská knihovna, 17. listopadu 6
- Knihovna Sever, Temenická 5
Nabízíme Vám půjčování knih a časopisů, přístup k internetu, hry a soutěže,  které 
pořádáme pro ty, kteří se neradi nudí.

V roce 2006 jsme uspořádali např. NOC S ANDERSENEM, KDE KONČÍ SVĚT (soutěžní 
klání knihoven regionu), VIRTUÁLNÍ VLASTIVĚDA, POHÁDKOVÁ MUZIKA (pro-
gram na zahradě za knihovnou při Bambiriádě), CESTA ZA MINULOSTÍ, DEN SVA-
TÉHO MARTINA, MĚSTO ČTE KNIHU (zapojení dětí do celoměstské akce) a KLUB 
PODVEČERNÍHO ČTENÍ.

Občanské sdružení Savore
Jesenická 61, 787 01  Šumperk
Tel.: 583 219 363
E-mail: savore@savore.cz, www.savore.cz

Občanské sdružení  Savore Šumperk nabízí již desátým rokem pro dětí a  mládež 
volnočasové, zájmové, kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity.
Svou otevřeností všem dětem a mládeži nabízí širokou škálou  pro šikovné ručičky a to 
formou dílen: výtvarná dílna a ruční práce, řemeslná dílna, gurmánská dílna, taneční dí-
lna, hudební dílna, keramická dílna, sportovní činnost. Mimo tyto pravidelné aktivity 
jsou pořádány poznávací výlety, návštěvy muzeí, letní tábor aj. 
Pomáháme dětem a mládeži ve školní a předškolní přípravě (doučování, psaní úkolů 
atd.) 
Jsme pro Vás otevřeni v Jesenické ul. 61 v Šumperku v tyto dny: 
Úterý: 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 13:00 - 16:00
Pátek: 13:00 - 16:00
Činnost OS Savore Šumperk je zajištěna předsedou Vladimírem Horváthem, asistentkou 
Helenou Vitáskovou a dobrovolníky.

Nízkoprahový klubu pro děti a mládež Rachot
Gen. Krátkého 3A, Šumperk, 787 01 
Tel.: 583 550 237, fax: 583 211 766
E-mail: rachot@pontis.cz, http://rachot.pontis.cz

Nízkoprahový klub Rachot je zařízením, které poskytuje dětem a mladým lidem (12-
20 let) prostor pro trávení volného času a v neposlední řadě také poskytuje podporu 
při zvládání obtížných životních situací. Naším hlavním posláním je naučit děti, jak co 
nejefektivněji nakládat se svým volným časem, předcházet a zmírnit rizikové chování 
mladých lidí a rozvíjet jejich sociální dovednosti podporující zdravý způsob života. 
Aktivní činnosti: výtvarné aktivity, hra na hudební nástroje, stolní hry (vzdušný hokej, 

stolní fotbal, kulečník), pohybové aktivity (nacvičování tanečních sestav, žonglování), 
pomoc s přípravou do školy. 
Pasivní činnosti: brouzdání po Internetu, hry, sledování televize, Playstation 2, poslech 
hudby, odpočinek, potkávání, seznámení, kontakt s přáteli. 
Jednorázové rozsáhlejší aktivity probíhají 1x za 14 dnů, uživatelé si je sami vymyslí 
a podílejí se na přípravách. Mezi nejčastěji pořádané akce patří diskotéky, soutěže v Break 
Dance a Beat Boxu, turnaje ve stolních hrách, výstavy výtvarných prací, vystoupení 
tanečních formací.
Naši cílovou skupinu tvoří  děti a mládež s rizikovými způsoby trávení volného času 
a zejména děti, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Provozní doba zařízení je od 
13:00 - 18:00 hodin.

Ranch Viktorie
Bohdíkovská 70, 787 01 Šumperk - Temenice 
Tel.: 777 11 44 22

Ranch Viktorie nabízí turistiku na koních ve formě westernového 
stylu. Vyjížďky jsou určené pro milovníky přírody a koní. Koně jsou dobře přiježděni 
a připraveni, vhodní jak pro děti, tak i dospělé. Pořádáme projížďky v malebné krajině 
Jeseníků. Mnozí si tak splní sen o romantických projížďkách přírodou. Vyjížďky jsou ve-
deny v doprovodu zkušených instruktorů.
Celoroční provoz ranče nabízí mnoho možností, jak strávit Váš volný čas ve společnosti 
koní. V případě, že už koně máte, je zde možnost ustájení v příjemném a klidném 
prostředí našeho ranče.
Každoročně pořádáme nábor nových členů do našeho jezdeckého oddílu ve věku od 10 
let. Každý člen v oddíle má na starosti „svého” koně, o kterého kompletně pečuje, čímž se 
učí zodpovědnosti a pečlivosti.

Šermířský spolek Šumperk
Nerudova 39, 787 01 Šumperk
Tel.: 777 074 058
E-mail: wolfi k@sermirisumperk.cz, www.sermirisumperk.cz

Zabýváme se nejen svými vlastními vystoupeními s repertoárem použitelným pro his-
torické víkendy, hradní, zámecké či městské slavnosti, ale jeho členové pracují také 
s dětmi a mládeží v zájmovém kroužku historického šermu. Ten je zaměřen na výuku 
šermu s dřevěnou replikou jeden a půlručního meče a boje s dlouhou holí.Kroužek fun-
guje pouze během školního roku, zpravidla od října do konce května. 
Jeho členové mohou předvést na Bambiriádě, co se naučili, a v létě mohou strávit zhruba 
sedm dní ve středověkém táboře s názvem „Markraběcí války“, na kterém uplatní mnohé 
ze získaných dovedností.

Cannibals baseball Šumperk
PO BOX 63
Jeremenkova 52, 78701 Šumperk
E-mail: cannibals.sumperk @centrum.cz, http://cannibals.wz.cz

Baseballový klub Cannibals baseball Šumperk vznikl v roce 1991. Během své dlouho-
leté činnosti dosáhli členové mnoha sportovních úspěchů jak v rámci republiky, tak 
také na mezinárodních akcích. Ve své novodobé historii, po roce 2000, se jednotlivé 
týmy pravidelně účastní oblastního přeboru ve všech čtyřech kategoriích, jež jsou pro 
mládež do 18 let vypisovány. Mezi týmy Severní Moravy patří členové Cannibals k těm 
nejlepším. 
V současné době klub sdružuje více než 80 členů, z toho jsou čtyři desítky do 18 let. 
Pravidelnými jarními a podzimními nábory nových zájemců o baseball se klub snaží 
rozšiřovat svoji členskou základnu, a tak šířit tento zajímavý sport mezi mládeží.

WALDORFSKÁ ALTERNATIVA ŠUMPERK
Bludovská 6, 787 01 Šumperk
Tel.: 737 955 221 - MUDr. Markéta Kovářová
E-mail: waldorfska.alternativa@seznam.cz

Je nově založené občanské sdružení, zaměřené na šíření myšlenek waldorfské pedagogiky 
a její aplikace do běžného života. Naším cílem je  podpořit vznik waldorfské mateřské 
školy v Šumperku.
Východiskem waldorfské pedagogiky je anthroposofi e (z řeckého slova „anthropos“ - 
člověk a „sophia“ - moudrost) Rudolfa Steinera. Antroposofi e zkoumá vývoj člověka po 
stránce fyzické, psychické, sociální, duchovní a v mnoha ohledech se shoduje s moderní 
vývojovou psychologií. Na tomto základě waldorfská pedagogika zavádí do vyučování 
poznatky a vědomosti přiměřeným způsobem a v přiměřeném období. Obdobný způsob 
vyučování navrhoval již Jan Ámos Komenský.
Najdete nás v  DDM U Radnice, nám. Míru 20, 787 01 Šumperk, výtvarný ateliér, 3. patro, 
na pravidelných schůzkách rodičů s dětmi a na příležitostných akcích.

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk 
Tel.: 583 214 070, 583 214 908, fax: 583 214 909 
E-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz

K Vlastivědnému muzeu v Šumperku patří klášterní kostel Zvěstování Panny Ma-
rie v Šumperku, Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov, Památník Adolfa Kašpara 
v Lošticích, Muzeum Mohelnice a Muzeum Zábřeh. Vlastivědné muzeum připravuje, 
kromě výstav určených dětem a jejich rodičům (např. Kouzelný svět hraček), také výt-
varné a literární soutěže (např. Zapomenutá řemesla ze severní Moravy). V době konání 
Bambiriády bude opět volný vstup do všech instalovaných expozic.

Poradna zdraví
Bludovská 12, 787 01 Šumperk
Tel.: 732 142 084, 732 960 137

Poradna zdraví se zaměřuje na zdravý životní styl - pořádá pro děti a dospělé kurzy 
snižování nadváhy, poskytuje výživové poradenství, nabízí zdravotní cvičení, relaxace 
a odbornou pomoc při odvykání kouření. Poradna realizuje dny zdraví, přednášky pro 
veřejnost a besedy pro děti. 
Dětem a jejich rodičům jsou určeny hravé kurzy zdravé výživy a pohybu. Na Bambiriádě 
si u nás můžete vyzkoušet některou z aktivit z těchto kurzů, např. děti mohou „nakoupit“ 
zdravý nákup a rozhýbat své tělo, rodiče si mohou změřit množství tuku v těle a zjistit 
svoji optimální hmotnost.

Cestovní agentura Tydra tour 
Šumavská 17, 787 01 Šumperk
Tel.: 583213547, fax:  583219277, mob.: 775 766 765
E-mail: tydra@tydra.cz, http://www.tydra.cz/

Cestovní agentura byla založena v roce 1996 jako Turistický klub. Jsme úzce specializova-
nou cestovkou se třemi základními činnostmi: vodní turistika a námořní jachting, výro-
ba a prodej plastové kanoe a půjčovna lodí a vodáckého materiálu (půjčujeme kompletně 
vybavené lodě nebo jen pádla, vesty, neopreny, přilby, házečky).

Preventivně informační skupina
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 209 504
E-mail: prevence@mp-olomouc.cz

Preventivně informační skupina byla zřízena v prosinci roku 2000. Základním posláním 
PIS je posílení preventivního působení městské policie na občany všech věkových kate-
gorií především prostřednictvím přednášek, besed, prezentací a účastí na různých akcích 
(např. Policie pro občana, výstavy Flora, Autosalon atd.). Při své činnosti spolupracuje 
PIS s Policií České republiky, Hasičským záchranných sborem, Armádou ČR, Lékařskou 
záchrannou zdravotnickou službou.
Na Bambiriádě bude díky Preventivně informační skupině k vidění ukázka zásahu po-
licejních psů. 

Aeroklub Šumperk
letiště Šumperk, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 212 067
e-mail: info@aeroklub-sumperk.cz, http://www.aeroklub-sumperk.cz/

Šumperský aeroklub se věnuje bezmotorovému a motorovému létání a parašutismu. 
V době bambiriády bude v plném proudu Plachtařské mistrovství České republiky, jehož 
je šumperský aeroklub pořadatelem. Návštěvníci Bambiriády tak budou moci BAMBI-
busem odjet na letiště a podívat se, jak startují (odjezd v sobotu ve 12:15) a přistávají 
(odjezd v pátek a v sobotu v 16:15) soutěžící. 
Součástí návštěvy bude i představení činnosti šumperského aeroklubu přímo na letišti.
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