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Vážení přátelé ! 

 
První pololetí školního roku máme za sebou. Děkuji svým milým kolegům za jejich obětavou práci a  samozřejmě také našim partnerům a 

sponzorům, bez jejichž pomoci by nebyla nová nabídka tak široká. Jsou to především: Lesní správa Jeseník, TS Jeseník, ZP MV ČR , Omya , Lázeňská 

lékárna a všem ostatním děkujeme za příležitostnou pomoc při našich akcích. 

Děkuji Lesům ČR. Tentokrát se jednalo o finanční příspěvek na opravu včelínu a altánu na naší zahradě. V jarních měsících mohou být tyto 

stavby již využívány  na výukové programy pro třídní kolektivy ZŠ zaměřené na chovatelství včel a jako prostor k pravidelné i příležitostné zájmové 

činnosti chovatelských kroužků s přírodovědně ekologickou tematikou. 

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu  Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou 

každoročně vyhlašujeme 2x do roka a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili 

již 18. ročník. 

Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi a  Ing. Josefu Poulíkovi, kteří se  podílejí na  přípravě okresního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list 

v přírodovědně ekologických disciplinách, pomáhají nám s prázdninovým letním táborem  a účastnili  se také předprázdninové akce Hurá na 

prázdniny, kde si s ostatními kolegy připravili pro děti zábavné hry a soutěže.  

 Děkujeme lesní správě Jeseník za její vstřícnost a  dlouholetou podporu, bez které by naše  přírodovědně ekologická činnost byla značně 

omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této 

nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat víc jak  sedmdesát menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás 

navštěvují.  



 

 

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI TÁBORY 

 

O letošních prázdninách jsme pro děti připravili celkem 11 táborů, z nichž 10 bylo příměstských a 1 pobytový ve Frenštátě pod Radhoštěm. A 

tak jsme pokryli celé prázdniny, jak si rodiče přáli... 

 

Na začátku prázdnin probíhal v našich prostorách příměstský tábor Prázdniny v DUZE, který připravila Ing. L. Janoštíková. V této formě 

probíhal tábor  poprvé a byl nabídnut jak zdravým dětem, tak dětem s handicapem. Rodiče handicapovaných dětí jej uvítali, neboť ze čtrnácti účastníků 

bylo šest ze ZŠ Fučíkova – Rudná ulice a další čtyři děti trpěly alergiemi a podobnými neduhy. Obsahem tábora byla jednak ekologická výtvarná dílna 

a dále vycházky, výlety a různé hry. Děti vyráběly ruční papír, batikovaly ubrousky, vyráběly rohože, odlévaly stopy zvířat a další. Tábor se dětem 

líbil, chlapci a děvčata navázali nová přátelství a vyměnili si adresy, neboť jejich bydliště bylo např. Studený Zejf, Česká Ves, Široký Brod, Písečná, 

Lipová, Jeseník, Velké Kunětice. Ohlasy rodičů byly příznivé, zejména rodiče dětí s handicapem vyjadřovali vděčnost za přátelské přijetí jejich dětí. 

Poděkování patří všem spolupracujícím, kteří nás doprovázeli, především Lucii Vavračové, Martě Švecové a Tereze Frenclové, které se zúčastnily 

programů jako pomocné pedagogické pracovnice. 

 

Příměstský tábor Putování za pokladem - vedoucí Ing. J. Hálová 

Letos v červenci měly děti poprvé možnost zúčastnit se příměstského tábora Putování za pokladem. Tento tábor byl určen dětem od osmi do 

dvanácti let a jeho náplní bylo putování po krásném okolí Jeseníku.  Děti každý den vypátraly nové poselství, ze kterého se dověděly, kam se vypraví 

následujícího dne. Na těchto výpravách je čekaly zajímavé a dobrodružné, ale někdy taky velmi veselé hry, za které sbíraly body a také znaky tajné 

abecedy, které jim pomohly rozluštit závěrečné poselství o pokladu. Samotný poklad jsme se vydali hledat při čtvrteční noční hře, které předcházelo 

opékání špekáčků. Kromě těchto aktivit jsme si našli čas i na návštěvu jeskyní, minigolfu, bazénu a lanového centra. Počasí nám celý týden víc, než 

přálo – někdy jsme se i pořádně zapotili. 

 

Příměstský tábor Shrek  a Pohádka– vedoucí Alice Pecinová 

 Hodinky ukazovaly osmou hodinu ranní – a  pro nás začal první táborový den. Tábor byl zaměřený na známou pohádku Shrek. Čekala nás 

spousta legrace, zajímavých výletů a soutěží. Odměnou pro nás byly veselé a usměvavé tváře dětí. Mezi zajímavosti, které jsme měli pro děti 

připravené, patřilo  batikování triček,  příprava chlebíčků, opékání špekáčku, pěkné výlety a spousta soutěží. Prostě bezva týden... 

Příměstský tábor Správná dívka, správný kluk – vedoucí Iva Janošťáková 

Převážná část dětí pracovala během roku v zájmovém útvaru Zdravé vaření, což se odrazilo v náplni tábora. Děti si ve skupinkách samy 

připravovaly oběd, naučily se stolovat a získaly nové znalosti z oblasti zdravé výživy. Kromě toho si batikovaly trička a také vyrobily keramickou 

masku. Spoustu veselých chvil zažily na výletech a při soutěžích , které pro ně vedoucí připravili. Moc se dětem líbilo přespání  v SVČ DUHA spojené 

s večerní návštěvou hvězdárny.  

 

Letní pobytový tábor ve Frenštátě pod Radhoštěm – vedoucí Iva Janošťáková 

Prožili jsme krásný týden v Beskydech. Náplní tábora bylo poznání města Frenštát pod Radhoštěm  a jeho okolí. Navštívili jsme Rožnov pod 

Radhoštěm a prošli Dřevěné městečko i Valašskou dědinu, prohlédli si Štramberk a vyšlapali na známou rozhlednu. Největší dobrodružství v podobě 



průtrže, bouřky a silného větru jsme zažili při výletě na Pustevny.Protože byl pozastaven, z důvodu počasí, i provoz lanovky, došlo u některých dětí i 

na slzičky. Největším zážitkem pro děti byl Aquapark, kde jsme prožili dvě odpoledne. Protože tábora se zúčastnilo i 5 chlapců a dívek z Bílovce, 

vznikla spousta nových kamarádství. Děti odjížděly z tábora spokojené a plné krásných zážitků. 

 

Poznávací příměstský  tábor „Všude kolem nás je krásně“ – vedoucí Ing. L. Janoštíková 

 

Tento  tábor má již dlouholetou tradici a v posledních letech se jej zúčastňují také děti s handicapem. Z celkového počtu 18 přihlášených bylo 8 

dětí různě zdravotně oslabených a  staraly se o ně  kromě vedoucí také 3 pomocnice – Lucie Vavračová, Marta Švecová a Tereza Frenclová.Navštívili 

jsme Javorník, Ramzovou, Ostružnou, Brannou, Zlaté Hory a také Šumperk.      Cílem tohoto poznávacího tábora bylo získání a prohloubení vztahu ke 

svému životnímu prostředí, ke krajině svého domova, k ochraně přírody a také k novým kamarádům.Tomuto cíli byl uzpůsoben program: každodenní 

výlety po Jesenicku, pochodové, sportovní, poznávací,společenské, a jiné hry, poznávání zvířat a rostlin. Zážitky dětí na táboře přispěly k uvědomění si 

výjimečné krásy přírody kolem nás. Na výletech se děti seznamovaly s historií našeho kraje, s jeho přírodním bohatstvím a kulturními památkami.  

 

Příměstský tábor zaměřený na plavecký výcvik – Mgr. Jiří Hanefl 

 

Dvacet dva účastníků příměstského tábora zaměřeného na plavání získávalo  každé dopoledne plavecké dovednosti v příjemném prostředí na 

krytém bazénu v České Vsi a odpoledne se bavilo u počítačů v SVČ. Plavecký výcvik byl náročný, ale všichni účastníci si výrazně zlepšili své 

plavecké dovednosti a všichni mohli na závěr získat zasloužené ocenění. Pro mnohé účastníky byl tábor téměř první seznámení s vodním prostředím a 

tak postupně odstraňovali strach z vody a všichni na konci týdne dokázali uplavat 10 m. Pokročilejší plavci se věnovali zlepšení techniky plaveckých 

způsobů a snažili se uplavat 200 m pro získání označení PLAVEC. Závěr týdne oživila návštěva minigolfu. 

 

Příměstský tábor, ve kterém se účastníci seznamovali s prací na počítačích doplněnou o rekreační činností - koupání, minigolf apod. – vedoucí 

Mgr. Jiří Hanefl  

 

Tábora se zúčastnilo 23 dětí, kterým se týden s kamarády líbil a mnozí jistě znovu navštíví i se svými rodiči například lanové centrum na 

Bobrovníku",  kde zažili i trochu napětí při zvládání lanových překážek ve výšce. Všichni poznali, že se počítače není třeba obávat a také, že není jen 

na hraní her. Vedle získání základních uživatelských dovedností v práci s počítačem, pronikli mnozí i do tajů systému  a zvládnou i jeho základní 

opravy. V prohlubování svých znalostí bude většina chlapců pokračovat v našich kroužcích. 

 

Příměstský tábor Duhová dílna – vedoucí Iva Janošťáková 

 

Jde o výtvarný tábor, který má již tříletou tradici. Vybírají si ho především dívky, které  se zajímají o  netradiční výtvarné techniky a rády tvoří. 

V dopoledních hodinách jsme se seznámili s keramikou - vytvářeli jsme indiánské masky a vázané obrázky. Savovou metodou jsme zdobili trička, 

krakelováním dekorovali květináče, které jsme po dokončení osadili kávovníkem.Vyzkoušeli jsme si malování na sklo a vytvořili také krásné  kalíšky 

na svíčky. V odpoledních hodinách jsme navštívili lázně a utkali se v minigolfu. Vyjeli jsme na Zlatorudné mlýny a také prožili odpoledne na krytém 

bazénu. Na závěr tábora jsme pro rodiče a kamarády uspořádali vernisáž. 



Příměstský tábor s koňmi – vedoucí Ing. Jana Hálová a Mgr. V. Fačevicová. 

 

Již šestým rokem patří mezi  oblíbené příměstské tábory. Prázdniny s koňmi na Ranči Orel v České Vsi většina děti navštěvuje opakovaně a 

také letos se setkali staří známí z minulých let. Všichni si vyzkoušeli výcvik koně ze země i ze sedla, každodenní jízdu do terénu, učili se s koněm 

komunikovat a pečovat o něj. Ti nejzkušenější z nich již cválali ve volném terénu a všichni si užívali krásného pocitu ze souhry člověka a koně. 

                                                                                 

 Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 147 kroužků  z více než 60ti  druhů aktivit, které navštěvuje 1558 dětí, mládeže i dospělých. 

Spolupracuje s námi 82 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Hra na africké 

bubny djembe, Mladý záchranář, Baby párty, Malý zoolog a  Malý kutil. 

 

Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy : Hra na africké bubny djembe, Člověk a kůň, Pes – můj čtyřnohý kamarád a  Naše 

zahrada 

 

 

 

 

 

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

 

Největší událostí SEV v prvním pololetí byla bezesporu rozsáhlá úprava skleníků – hlavně technického zázemí a prostor pro zahradnici a 

údržbáře. Tyto úpravy byly zahájeny už o prázdninách, aby co nejméně zasáhly do běžného provozu zahrady během školního roku. Kromě budov 

souvisejících se skleníkem se úpravy dotkly také včelína, „domečku“, který slouží jako skladovací prostory  a zahradního altánku. Úprava voliéry je 

naplánována na příští rok. 

Další novinkou, kterou ocení zejména děti, je přírůstek do naší velké rodiny zvířátek. Od září našla v našich prostorách útočiště kočička, kterou 

se podařilo zachránit při požáru. Micka je na zahradě a ve skleníku jako doma a dělá radost hlavně dětem navštěvujícím kroužek Chov koček.Od 

tohoto školního roku máme  v nabídce nový zájmový útvar Malý zoolog, který je určen hlavně těm, kteří chtějí poznat život nejrůznějších zvířat, 

zejména těch, která žijí v zoologických zahradách. 

Během prvního pololetí proběhlo již tradičně první kolo Přírodovědné korespondenční soutěže, které se zúčastňují děti z mateřských a 

základních škol Jesenicka – tentokrát to bylo 254 dětí , které soutěžily ve čtyřech kategoriích. V lednu jsme vypsaly kolo druhé, jehož tématem je 

Mezinárodní rok lesů. 

Nejnavštěvovanějším kroužkem SEV zůstává Chovatelský kroužek, ve kterém se děti učí starat o drobné domácí mazlíčky. Kroužek probíhající každý 

den navštěvuje 103 dětí z celkového počtu 216 účastníků docházejících do SEV (což je téměř 50%). 

Ing. Jana Hálová 



 

 

 

HVĚZDÁRNA MĚLA NAROZENINY... 

 

Dovolte mi připomenutí krásného 45. výročí založení hvězdárny v Jeseníku. V posledních letech hvězdárna fungovala jako součást různých 

institucí - Stanice mladých přírodovědců Jeseník, Základní školy Jeseník, Domu dětí a mládeže Jeseník. V současné době je hvězdárna jedna ze 

součástí Střediska volného času DUHA Jeseník, kde poskytuje potěšení i pro mladé astronomy v podobě astronomického kroužku.   

K založení místní hvězdárny došlo za výrazné iniciativy učitele Vladimíra Petřkovského. Tento astronom se narodil 18. 1. 1924, v Kelči, a 
zemřel 16. 11. 1996 v Jeseníku. Proto v rámci tohoto připomenutí jsem si zde dovolila uvést výňatek (zdroj: webové stránky 
Jesenického klubu – Seniorů, článek ze 31. 8. 2010, Takový byl Petřa). Dle autora, přítele Vladimíra Petřkovského popisuje, jak 
se houževnatý pedagog vrhal do každé práce s vervou hodnou cílevědomého člověka, a dokládá to i jeho snažení ve 
vybudování naší hvězdárny (v letech 1964-1965). 
„Když ji začal budovat, všichni jsme ho zrazovali, že se to nikdy nemůže podařit. Ale Vláďa tvrdošíjně odporoval: “Hvězdárna 
bude!” A sháněl materiál, peníze a hlavně různé úřední papíry. Běhal po úřadech, vysvětloval, intervenoval a někdy se i zlobil, 
ale nakonec vždy dosáhl svého. Dřel na budování hvězdárny, vyburcoval v žácích nadšení, takže ti makali na hvězdárně 
nezištně a obětavě. A výsledek toho všeho známe. Hvězdárna pracuje dodnes – i po Vladimírově smrti.“ 
A dokazují to i fakta - již řadu let, v rámci programu hvězdárny, fungují přednášky pro mateřské školky, školy i širokou veřejnost. Upřímné 

poděkování patří panu Pavlu Kláskovi, který vždy ochotně přijímal nejen třídní kolektivy, ale také širokou veřejnost. Ročně tak navštívilo naši 
hvězdárnu více jak 800 dětí, mládeže i dospělých. 

V současné době se z časových důvodů upravil přístup výukových programů pro školáky, kde jsou dány termíny dostupné na www.duhajes.cz.  

Pro návštěvníky, dychtící si večer zajít na romantickou prohlídku noční oblohy s výkladem, je pak důležitá informace, že na níže uvedený telefon či e-

mail je nyní třeba se nahlásit dopředu, a pokud bude skupinka čítat méně jak 8, ne však více jak 20, není problém se dohodnout na termínu setkání. 

Telefonní číslo je dostupné pro všechny návštěvníky toužící po informacích o vesmíru.  

Veronika Pavelková, správce hvězdárny tel. číslo 725 686 964  email: astrasinka@centrum.cz  

 

 

 

NAŠE KROUŽKY NA CELOSVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU... 

 

V sobotu 6.listopadu 2010 se konalo mistrovství ČR v soutěži FLL 2010. Cílem soutěže je poskytnout dětem zábavu a vzrušení z vědy a 

techniky, rozvíjet  u nich schopnost týmové práce a stimulovat  užití kreativity při  řešení problémů. 

Pro velký počet zúčastněných družstev se mistrovství konalo současně v Praze a v Olomouci. Protože při SVČ DUHA Jeseník pracují 2 

kroužky s tímto zaměřením – CO2 a RUR, složené ze studentů Gymnázia Jeseník, zvolili vedoucí těchto kroužků M.Dostálová a R.Chasák  nasazení 

jednoho týmu do Prahy a jednoho do Olomouce. A ukázalo se, že týmy z Jeseníku nemají v ČR konkurenci. Tým CO2 naprosto drtivě zvítězil 

v Olomouci, odkud si odvezl 5 ze 6 vítězných pohárů a tým RUR stejně výrazně zvítězil v Praze. Oba týmy tak reprezentovaly ČR a Jeseník na 

semifinále mistrovství Evropy v Bratislavě 10.prosince 2010. A zde se vše opakuje. Účastníci vzhlížejí s obdivem na soutěžící z Jeseníku, kteří 

http://www.duhajes.cz/
mailto:astrasinka@centrum.cz


ukazují, že v malém, pro ně neznámém, městě vyrůstají studenti, kteří jim nedávají šanci. Tým CO2 semifinále vyhrává a tým RUR je třetí. Za tímto 

obrovským úspěchem je tvrdá práce studentů, hodiny přemýšlení a cvičení i nesmírná obětavost jejich vedoucích.Všichni, kteří tuto jedinečnou soutěž, 

zaměřenou na popularizaci vědy a výzkumu, sledují, přejí studentům, aby i na Mistrovství Evropy, kterého se zúčastňuje 24 nejlepších týmů, dařilo. 

To, že tam odjíždí 2 družstva z jednoho města a jedné školy, se ještě v historii soutěže, nestalo. A úspěch pokračuje. 22. leden 2011  je dnem, kdy 

v německém Paderbornu zazní při vyhlašování nejlepších i název týmu CO2 a město Jeseník. Tým CO2 získává v celkovém umístění bronzové 

medaile a kvalifikuje se na celosvětový šampionát, který se koná v červnu v nizozemském Delfu. Toto je zatím ne úplně doceněný  úspěch, protože si 

musíme uvědomit, že tato soutěž je ve světě velice populární a ve střední Evropě se jí zúčastňuje téměř tisíc registrovaných  týmů. 

 

 

 

 

          

 

Jednou z našich nabízených činností je sportovní oblast. Základem činnosti jsou zájmové kroužky, ve kterých získávají žáci základy dovedností 

daných sportů a rozvíjí všeobecné tělesné schopnosti. Vedoucí kroužků vedou děti k pravidelnému sportování a motivují je k účasti na soutěžích. 

V rámci činnosti sportovních kroužků připravují vedoucí dlouhodobé soutěže o přeborníky kroužku, sjednávají utkání se stejně zaměřenými kroužky 

na školách nebo pořádají vlastní, mnohdy již tradiční , sportovní akce. 

K nejaktivnějším patří kroužky košíkové, karate, bikrosu, lezení na umělé stěně, stolního tenisu a  zahanbit se nedají ani ostatní kroužky.  

Poděkování tak patří jejich vedoucím např. D.Migalovi, E.Vodákovi, A.Ďopanovi, V. Honsové, S.Sekaninovi atd.Zájmové kroužky se neuzavírají ani 

před méně nadanými dětmi. Mnozí ze členů kroužků se dále věnují svým sportům i ve sportovních oddílech nebo jsou oporami školních družstev při 

soutěžích škol.  Tyto školní soutěže zajišťuje SVČ DUHA ve spolupráci s AŠSK a jednotlivými školami, které na soutěže zapůjčují své prostory. 

Poděkování též patří učitelům tělesné výchovy bez jejichž pomoci ve funkci rozhodčích by nebylo možné soutěže uskutečnit.  

V letošním školním roce je potřeba vyzvednout okresní kolo přespolního běhu, který se konal v lyžařském areálu Na Miroslavi pod vedením 

ředitele ZŠ Lipová lázně  G.Sökyho a zúčastnil se ho rekordní počet soutěžících – více jak 300 závodníků. Největší rozmach prožívá soutěž ve 

florbalu, sponzorovaná firmou ORION. Florbal se chlapcům, ale i dívkám líbí pro svoji dynamičnost a do soutěže jsou zapojeny všechny 

školy.Soutěží, která již překročila hranice našeho okresu je Jesenická liga v košíkové, kterou si nelze představit bez neúnavného A.Ďopana ze 

Supíkovic, který na tuto dlouhodobou soutěž děvčata připravuje a získává i další učitele tělesné výchovy z dalších škol. Všichni si zaslouží poděkování 

za úsilí, které věnují sportování dětí. Věříme, že si z nabídky sportovních aktivit dokáže vybrat každý. SVČ DUHA k tomu vytváří co nejlepší 

podmínky.  

                       Mgr. Jiří Hanefl 



 

 

 

 

 

 

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY 

 

    pondělí  

28.2. 

 

BATIKA – min. počet účastníků 8 

9.00 – 12.00 hodin  

Alice Pecinová 

 

úterý  

1.3. 

 

ENKAUSTIKA – min. počet účastníků 5 

9.30 – 12.00 hodin  

Iva Janošťáková 

 

KURZ SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ SKI areál ve 

Filipovicích;  

min. počet účastníků 5;  

Mgr. Jiří Hanefl – viz. plakát 

 

středa  

2.3. 

 

KURZ SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ SKI areál ve 

Filipovicích;  

min. počet účastníků 5;  

Mgr. Jiří Hanefl – viz. plakát 

 

čtvrtek 

3.3. 

 

KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ– min. počet účastníků 8 

9.00 – 12.00 hodin 

Ing. Jana Hálová 

 

pátek 

4.3. 

 

PRÁZDNINY SE ZVÍŘÁTKY – min. počet účastníků 8 

9.00 – 12.00 hodin 

Ing. Ludmila Janoštíková 

 



 

 

 

 

VÍTE, ŽE 

 
... nás najdete na www.duhajes.cz ?  

... se 1. kola Přírodovědné koresp. soutěže zúčastnilo 254 dětí MŠ a žáků ZŠ? 

... 2. kolo Přírodovědné koresp. soutěže probíhá právě teď, ukončení je 21.3. ? 

... od 18. –  24. dubna bude u nás  probíhat  týden oslav ke Dni Země? 

...6. května proběhne místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu? 

... pojedeme s našimi dětmi na výstavu FLORA OLOMOUC?   

... na konci školního roku plánujeme navštívit ZOO ve Dvoře Králové? 

... máme ještě volná místa v našich kroužcích? 

 

  Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

http://www.duhajes.cz/


 

II. pololetí 

    2010/ 2011 
 

      

    

 

 

        
 

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ... 
 

S příchodem nového roku hodnotíme ten starý a vždy si uvědomujeme, jak důležitá je pro nás spolupráce s jinými organizacemi.  Stalo se již 

dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru. Tentokrát se jednalo o finanční příspěvek na opravu 

včelínu a altánu na naší zahradě. V jarních měsících mohou být tyto stavby již využívány  na výukové programy pro třídní kolektivy ZŠ  zaměřené na 

chovatelství včel a   jako prostor k pravidelné i příležitostné zájmové činnosti chovatelských kroužků s přírodovědně ekologickou tematikou. 

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu  Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou 

každoročně vyhlašujeme 2x do roka a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili 

již 19. ročník. 

Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi a  Ing. Josefu Poulíkovi, kteří se  podílejí na  přípravě okresního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list 

v přírodovědně ekologických disciplinách, pomáhají nám s prázdninovým letním táborem  a účastnili  se také předprázdninové akce Hurá na 

prázdniny, kde si s ostatními kolegy připravili pro děti zábavné hry a soutěže  

 Děkujeme lesní správě Jeseník za její vstřícnost a  dlouholetou podporu, bez které by naše  přírodovědně ekologická činnost byla značně 

omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této 

nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat víc jak  sedmdesát menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás 

navštěvují.  

  

KROK ZA KROKEM SPOLEČNOU EVROPOU 
 

 V rámci projektu Krok za krokem společnou Evropou ( na téma udržitelné zemědělství, ochrana přírody a environmentální vzdělávání ), který 

realizuje Jesenická rozvojová o.p.s.  jsem měla možnost podívat se, jakým způsobem probíhá environmentální výchova a vzdělávání v horských  



oblastech severní Itálie. Toto území ve výškách okolo dvanácti set metrů nad mořem je velmi specifické umístěním a velikostí vesnic a městeček a 

hlavně nízkým počtem obyvatel, potažmo dětí. Z tohoto důvodu jsme se tu nesetkali s volnočasovou organizací, která by zajišťovala ekologickou 

výchovu tak, jak je tomu např. u nás v SVČ DUHA Jeseník.  

Děti tohoto kraje ale mají možnost v rámci vyučování navštívit farmy, kde se chovají krávy, ovce a kozy a kde se mléko těchto zvířat 

zpracovává na různé mléčné výrobky. Uvidí přímo v terénu výhody i problémy tohoto extenzivního způsobu chovu dobytka, jeho přínos pro místní 

obyvatele i dopad na krajinu. Další velmi zajímavou možností, jak se dovědět něco o přírodě regionu, je návštěva geologického a paleontologického 

muzea v městě Ampezzo, které je velmi dobře uzpůsobeno návštěvám škol i školek. Na děti tu kromě zajímavé expozice o vzniku a vývoji podoby 

krajiny, ve které žijí čeká také množství interaktivních pomůcek, pracovní listy i praktické činnosti, na kterých si mohou ověřit probrané znalosti. 

Podle slov pracovnice muzea je o návštěvu expozice velký zájem a školy i mateřské školy z širokého okolí se sem každoročně vrací.  

Ještě jeden velmi zajímavý environmentální projekt je potřeba připomenout – umělou líheň pstruhů, která je svou technologií, velikostí a hlavně 

genetickou prací ojedinělá nejen v Itálii, ale i v Evropě. Jde v ní o záchranu „pstruha mramorového“ typického pro tuto oblast, který  vlivem křížení 

s jinými druhy pstruhů ve své geneticky čisté formě téměř vymizel. Usilovnou a dlouhodobou snahou o jeho záchranu se podařilo zvýšit stavy 

populace této ryby ze dvou na téměř 70%. 

 Celý projekt s jeho částí tuzemskou (celoroční série seminářů) i zahraniční byl zajímavou zkušeností a přinesl kromě mnoha  důležitých 

informací o environmentálním vzdělávání u nás i v Itálii také  praktický přínos v podobě pracovních materiálů, které jsou pro naši organizaci vítaným 

zdrojem nových poznatků a inspirací pro naši další práci. 

                               Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy 

 

 

TURNAJ VE STOLNÍ HŘE GO... 
 

O víkendu 4. – 5. 6. 2011 se v Jeseníku ve Středisku volného času DUHA konal turnaj v deskové hře go a to za podpory města Jeseník. 

Vysokou kvalitu turnaje podpořili svou účastí česká jednička Ondřej Šilt (6.Dan) ze Zlína a slovenská jednička Pavol Lisý (5.Dan). Rovnocenným 

soupeřem jim byl Jan Šimara (5.Dan) z Karlových Varů. Ten se postaral o malé překvapení a ve třetím kole porazil Šilta. Tito tři borci měli nakonec 

čtyři výhry i stejná pomocná kritéria, a tak se rozdělili společně o 1. -3. místo a k finanční odměně si odvezli také stylový dort k 20. jubileu pořádání 

turnajů go v Jeseníku. Ze zbývajícího pole hráčů nejvíce zazářily dívky Tereza Chládková z Frýdku-Místku a Kamila Šamajová z Ostravy. Obě 

dokázaly zvítězit ve všech 5-ti partiích. To se nikomu jinému v turnaji nepodařilo. Z místních hráčů byla nejúspěšnější opět dívka a to Adéla 

Dohnálková ze Širokého Brodu se ziskem čtyř vítězství z pěti. Nádherné počasí přispělo ke skvělé atmosféře turnaje. Bližší informace na 

http://www.egoban.cz/                                                         

   Ing. Jindřich Dvořáček 

 

JESENÍK DANCE 2011 „ O pohár města Jeseník“ 
 

 V sobotu 11.6. 2011 proběhl již 3. ročník soutěžní taneční přehlídky, která se konala  v Divadle Petra Bezruče. Pořadatelem bylo již tradičně 

Středisko volného času DUHA Jeseník a MKZ Jeseník pod záštitou Města Jeseník. Sjelo se tentokrát 170 dětí i dospělých z Jeseníku a dalších i 

vzdálenějších míst, aby vystoupili ve standardních, latinsko-amerických, orientálních, country, moderních, disko i scénických tanců dětských, 

mládežnických a dospělých kolektivů. Taneční soubory byly na různé úrovni. Od zájmových kroužků tancujících pod domy dětí a mládeže, kde se  

http://www.egoban.cz/


střídají každým rokem noví tanečníci, až po taneční školy a kluby, kde se děti věnují tanci odmalička a trénují i několik hodin týdně. Taneční kategorie 

musely být kvůli počtu přihlášených vystoupení sloučeny – proto se také velmi obtížně hodnotily diskoformace se standardními nebo orientálními 

tanci. Hlavním cílem této taneční soutěže však nebyl boj o první místa, ale předat všem v sále radost z tance a pohybu. Všichni tanečníci také byli 

ohodnoceni sladkostmi a keramickými medailemi ve tvaru srdce.K příjemné atmosféře určitě přispěl moderátor Lubomír Knedla, který uváděl 

jednotlivá vystoupení vtipnými historkami. V porotě zasedli jak odborníci - taneční mistři a vedoucí tanečních skupin, tak i zástupci příspěvkových 

organizací města. 

  Pro letošní rok se předsedkyní poroty stala Mgr. Jana Mrázová, členové poroty byli  Martina Juříková, Lenka Vavračová, Mgr. Vladislava 

Fačevicová -  ředitelka SVČ DUHA Jeseník a Lubomíra Macháčková – vedoucí produkce MKZ Jeseník.  Po každé kategorii proběhlo vyhlášení 

výsledků, předávání diplomů a věcných cen, skleněných pískovaných pohárů s logem Jeseník Dance, sportovních balíčků, dárkových balíčků a 

originální keramiky Ivy Janošťákové. Všechny soubory byly oceněny keramickými medailemi vyrobenými v naší dílně a sladkostmi.  

 V závěru byla udělena cena za nejlepší choreografii, nejoriginálnější kostým a také cena publika, kterou získal spolu se 3. místem ve své 

kategorii  taneční soubor Madsmiles SVČ DUHA Jeseník. Letos nejvíce ocenění získal taneční soubor Tornádo Šumperk a Taneční škola Lenky 

Bachové z Jeseníku.  

 Děkujeme všem sponzorským firmám, které se na této pěkné akci podílely sponzorskými dary: Plastkon Mikulovice, OMYA, Lesy ČR, 

Reptisk, Viden s.r.o., Květinářství Mimóza, Camellie a JESKLOMA Jeseník. 

                              Alice Pecinová 

NÁŠ ŠKOLNÍ ROK.. 

 
Každý rok si říkám: „Ten letošní byl zase o něco rychlejší.“ V září jsme začínali bikrosovými závody, turnajem ve stolním tenise a nechyběl ani 

oblíbený přespolní běh... Říjen byl ve znamení Festivalu tvořivosti, šachových turnajů, košíkové, Přírodovědné korespondenční soutěže a podzimního 

bazaru... V listopadu se začalo brzy stmívat, byl čas na lampiónový průvod a Uspávání broučků. V tomto čase jsme také pořádali soutěž Duhová 

písnička, Keramické školičky, ORION FLORBAL CUP a adventní dílny...  

A byl tu prosinec a Čertovské radovánky, Vánoční jarmark, Vánoční laťka, Vizovické pečivo a Vánoční výstava s besedou... Leden jsme vítali  

sportovním lezením Novoroční opičák, okresními koly ve sportovních disciplinách, Papučkovým maškarním bálem a soutěží  Účes roku... A první 

pololetí bylo za námi. Únorem začínaly okresní předmětové soutěže jako je např. Dějepisná olympiáda a samozřejmě pokračovaly sportovní soutěže: 

Jesenická liga ve stolním tenise, okresní kolo ve šplhu, silový čtyřboj, halová kopaná... Celý březen jsme soutěžili. Pořádali jsme recitační soutěž, 

soutěž v práci s PC, Olympiádu z českého jazyka, košíkovou... a již tradičně proběhla plavecká štafeta „Memoriál Ing. Pavla Kalouse“.  

Duben jsme zahájili výstavou v Kině POHODA ke Dni Země, pokračovali jsme Žatvou, jarním bazarem, zájezdem na Flóru Olomouc, Biologickou 

olympiádou, pěveckou soutěží Zvoneček, okresními sportovními soutěžemi ve volejbale, vybíjené, kopané... 

A byly tu Velikonoce a výstava s besedami. Květen přinesl opravdu letní počasí. V přírodě se všechno zelenalo a pro nás to byl signál, že je na 

řadě soutěž v přírodovědně ekologických disciplinách Zelená stezka – Zlatý list, Májkování – zábavné odpoledne pro děti a rodiče, minikopaná 

„McDonald´s Cup, okresní kolo v atletice Pohár rozhlasu, zájezd do ZOO Dvůr Králové...  

 Je tu červen, pro školáky poslední školní měsíc, pro nás spousta práce a také radosti. Je to tak, školní rok je pryč. Pro nás ale nekončí. Během 

celých prázdnin bude probíhat 11 příměstských a pobytových táborů pro děti a mládež, které najdete spolu s dalšími informacemi na našich stránkách 

www.duhajes.cz. Upřímně chci poděkovat všem, kteří nám po celý rok pomáhali při realizaci naší pestré činnosti, ze které jsem na ukázku několik akcí 

vybrala.                                                        

          Mgr.V. Fačevicová   

http://www.duhajes.cz/


 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ V NOVÉM KABÁTKU... 

 
 

Je to neuvěřitelné, ale letos proběhl již patnáctý ročník. Tradice Přírodovědné korespondenční soutěže sahá do daleké minulosti. Vznikla ještě 

v dobách stanice mladých přírodovědců a nyní v ní už šest let - od vzniku SVČ DUHA Jeseník - pokračuje středisko ekologické výchovy. 

Každoročně je tato výtvarná soutěž vyhlašována ve dvou kolech - podzimním a jarním, ve čtyřech kategoriích pro děti z mateřských škol, žáky 

ZŠ i nižšího gymnázia.Témata se, jak už název napovídá, týkají přírody a snažíme se, aby aktuálně reagovala na konkrétní události, svátky, významné 

dny a výročí v této oblasti. To byl také jeden z důvodů, proč tématem všech kategorií letošního druhého kola byl les.  

Rok 2011 byl totiž vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů.Pro první kategorii tak bylo např. vypsáno téma Lesní 

rodiny, pro kategorii třetí zase znělo zadání  Plakát k Mezinárodnímu roku lesů. Druhým důvodem je fakt, že dlouholetým hlavním sponzorem naší 

soutěže je Lesní správa Jeseník, Lesy ČR s.p.Filozofií soutěže je jednak přivést děti k přírodě, ale také odměnit každého, kdo se zapojí, i kdyby to měla 

být jenom propiska nebo jiná drobnost. Naplňovat tuto myšlenku nám kromě Lesní správy Jeseník pomáhají také Technické služby Jeseník a pobočka 

Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra v Jeseníku, které s námi dlouhodobě spolupracují.  Nutno dodat, že bez jejich pomoci bychom jenom těžko 

mohli odměnit každoročně okolo pětiset soutěžících. A právě díky našemu hlavnímu sponzorovi jsme letos poprvé mohli, právě u příležitosti 

Mezinárodního roku lesů,  uskutečnit slavnostní předávání cen za druhé kolo soutěže v Kině Pohoda. Proč právě tady? V předsálí kina každoročně 

v měsíci dubnu probíhá Výstava ke Dni Země, na níž vystavujeme nejzdařilejší práce obou kol Přírodovědné korespondenční soutěže. 

Ve čtvrtek 14.dubna se kino zaplnilo přibližně sto třiceti soutěžícími, kteří přijali pozvání k účasti na slavnostním předávání cen za své práce 

ve druhém kole soutěže. Zahájení celé akce se ujalo duo trubačů Lesů ČR a po úvodním slovu lesního správce pana Ing. Jiřího Pňáčka a vedoucího 

Provozu odpadového hospodářství TSJ pana Stanislava Jatiho začalo samotné předávání cen po jednotlivých kategoriích.  

O malé kulturní zpestření programu se postaraly dívky ze zájmového útvaru SVČ DUHA Jeseník Hra na flétnu pod vedením Pavly Ježové a po 

předávání cen rozproudily energii v sále děti z kroužku Hra na africké bubny djembe pod vedením paní ředitelky Mgr. Vladislavy Fačevicové. 

Po skončení oficiální části čekalo na děti v předsálí bohaté pohoštění, o které se postaral hlavní sponzor soutěže - Lesní správa 

Jeseník.Slavnostní předávání cen bylo úplnou novinkou v historii soutěže a my, pracovnice Střediska ekologické výchovy při SVČ DUHA Jeseník 

doufáme, že se stalo pro soutěžící novou motivací pro pokračování v dalších kolech Přírodovědné korespondenční soutěže.  

Věříme, že všichni „přátelé přírody“ nám zachovají přízeň a my budeme moci i v příštích letech odměňovat za vydatné podpory našich 

sponzorů tak vysoký počet účastníků. 

Na úplný závěr bych ještě chtěla poděkovat všem pedagogům, kteří svou iniciativou podporují děti ve tvoření a pomáhají zejména mladším 

soutěžícím zapojit se do soutěže.A samozřejmě nesmí chybět poděkování vedoucímu Kina Pohoda panu Petru Víšovi, za to, že  nám umožnil využít 

pro tak velikou akci krásné prostory kina. 

                             Ing.Jana Hálová,vedoucí SEV 

 

FIRST LEGO LEAGUE 2010 
 

Náš zájmový kroužek složený ze studentů Gymnázia byl na světovém  finále FIRST LEGO League 2010. Již po několik let patří dva kroužky 

LEGOROBOTŮ pracující na Gymnáziu Jeseník k nejúspěšnějším. Zájmové útvary s názvem CO2 a RUR nemají v ČR konkurenci. Ostatní soutěžící 



říkají, že pokud budou v soutěži startovat naše družstva, tak ostatní nemají šanci. Vždyť na letošním   mistrovství ČR si každý z nich odvezl 5 pohárů 

pro vítěze z šesti možných.  

Po stejném úspěchu na semifinále mistrovství Evropy v Bratislavě a účasti na mistrovství Evropy, kam odjela poprvé v historii soutěže 2 

družstva z jednoho města, všichni ve skrytu srdce doufali, že se studentům bude dařit i na mistrovství Evropy a budou se moci zúčastnit celosvětového 

šampionátu, který se konal 4. – 6. června na Technické univerzitě v nizozemském Delftu.  A není to zázrak, ale tvrdá práce studentů, hodiny 

přemýšlení a cvičení i nesmírná obětavost jejich vedoucích, že tým CO2  získává bronzové medaile. Toto je zatím ne úplně doceněný úspěch, protože si 

musíme uvědomit, že tato soutěž je ve světě velice populární a ve střední Evropě se jí zúčastňuje téměř tisíc registrovaných týmů. Tým z Jeseníku  se 

tak může zařadit k 64 nejlepším týmu světa. Zde se mezi sedmi stovkami soutěžících ze čtyř kontinentů též neztratili a umísťují se na pěkném 14.místě.  

Děkujeme vedoucím za nadstandartní přístup a přejeme – Magdě Dostálové, Antonínu Javůrkovi a Romanu Chasákovi, členům kroužků i jejich 

následovníkům co nejvíce chuti do dalšího zdokonalovaní tak, aby opět zaujali porotce při všech soutěžích svojí prezentací, představením robota i 

získáním co nejvíce bodů na hracím stole v Robotgame.  



 

 

 

Nabídka na letní prázdniny 2011 
 

 

Termín: Místo: Zaměření: Věk: Cena: 

1. - 9. 

červenec 

DUHA Jeseník a okolí PŘÍRODOVĚDNÝ POZNÁVACÍ TÁBOR  se zaměřením 

na ekologickou výchovu. 

Integrovaný tábor pro účastníky 

s handicapem.   

7 – 14 let 

s handic. 

i starší 

 

900 Kč 

12. – 16. 

červenec 

DUHA Jeseník a okolí PUTOVÁNÍ ZA  POKLADEM 

Turistické a přírodovědné zaměření. 

Týdenní hledání pokladu v pěkném prostředí Jeseníků. 

 

8 - 12 let 

1000 Kč 

19. - 23. 

červenec 

SVČ DUHA Jeseník SHRECK 

Výlety, hry, výtvarné činnosti 

 

7 - 9 let 1 000 Kč 

26. – 30. 

červenec 

SVČ DUHA Jeseník, 

Šumperk,Ostružná, 

Branná, Zlaté Hory, 

Lázně Jeseník 

POZNÁVACÍ PŘÍRODOVĚDNÝ  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se zaměřením na přírodu Jeseníků. 

Integrovaný tábor pro účastníky s handicapem.   

 

7 – 14 let 

s handic. 

i starší 

900 Kč 

26. – 30. 

červenec 

SVČ DUHA Jeseník  SPRÁVNÁ DÍVKA, SPRÁVNÝ KLUK příměstský tábor - 

zábavné vaření, batika, keramika, výlety, soutěže 

8 - 13 let 1100 Kč 

1. 7. 

srpen 

Frenštát pod Radhoštěm POBYTOVÝ TÁBOR 

- výlety Štranberk, Rožnov, 

Pustevny, aquapark, zábava, sport 

8 - 13 let 2 500 Kč 

9. – 13. 

srpen 

Krytý bazén Česká Ves 

SVČ DUHA Jeseník 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

a hry na PC i na hřišti 

 

6 - 12 let 600 Kč 

16. – 20 

srpen 

SVČ DUHA Jeseník POČÍTAČE a SPORT 

-seznámení s počítačem, výlety, hry 

 

7 – 13 let 750 Kč 

23. – 27. 

srpen 

Ranč Orel Česká Ves PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  

S KOŇMI – jízda na koni, plavání, hry, soutěže... 

10 – 15 let 1 500 Kč 

23. – 27. 

srpen 

SVČ DUHA Jeseník DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA 

Náročnější výtvarné činnosti, výlety , hry 

8 - 14 let 1 300 Kč 

 



 

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2011/2012 

sportovní výtvarné, hudební a dramatické přírodovědné ostatní 

Karate 
Keramický kroužek  pro handicap.  

děti 
Chovatelský kroužek Počítače - hry 

Cyklistika, bikros Keramika pro MŚ, ZŠ, dospělé Chovatelství  psů Programování 

Florbal Keramika rodinka Klub přátel koní Zdravé vaření 

Košíková Točení na kruhu Chovatelství  včel Mladý policista 

Aikido Kytara + zpěv Chovatelství koček Angličtina 

Rehabilitační cv. Flétna sopránová, altová Chovatelství  plazů Popelky 

Plavání Hra na africké bubny djembe Rybářský kroužek Hra Go 

Sportovní hry Zumba Mladí přátelé přírody 
 

Pohádky 

Jiu-jitsu Klavírní improvizace Akvaristický kroužek 
 

Kdo si hraje, nezlobí 

Kulturistika Westernové tance Loskutáček Lego-roboti 

Volejbal Hip –Hop, Breakdance Bylinky 
 

Mladý kutil 

Stolní tenis Orientální tanec Pěstování a aranžování  rostlin 
 

Baby párty 

Šachy Zpívánky 
Přírodovědný kroužek  pro 

handicap.  děti 

 

Mladý záchranář 

Posilování Mladá návrhářka Astronomický kroužek 
 

Malý cukrář 

Aerobic 
Patchwork, 

ruční textilní práce 
Malý zoolog 

 

Malý reportér 

Cvičení s míči Dramatické kroužky Malý hádankář 
 

Historie a šerm 

  



BIKROSOVÉ ZÁVODY  

4. září 2010 se uskutečnily na bikrosové dráze závody Moravské ligy a současně veřejné závody pro nesoutěžní jezdce. I při nepříznivém počasí viděli 

diváci pěkné souboje mladých nadějí i těch nejlepších v ČR. Pro začínající bikrosaře byly závody motivací pro další trénink a pro zájemce o tento sport 

pozváním k jízdě na bikrosové dráze. Schází se zde každé úterý a čtvrtek od 16 h. 
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STOLNÍ TENIS nejmladších  

21.září 2010 se v herně stolního tenisu setkali zájemci o stolní tenis z řad žáků 1. - 5. tříd. Všem ukázal své umění Vítek Dvořák, nejlepší stolní tenista 

Olomouckého kraje v kategorii mladšího žactva. Ostatní se snažili a i když se někdy nedařilo malý míček zkrotit, tak bylo vidět hodně snahy. Zásluhou 

klubu stolního tenisu jsou dveře herny na Dukelské ulici otevřeny pro každého zájemce. 

 

 

 
 

Nejúspěšnější účastníci soutěže. 

 VÝROČÍ HVĚZDÁRNY  

V září 2010 je tomu 25 let co se stala hvězdárna součástí Stanice mladých přírodovědců. 

 

 
 

Z návštěvy Mateřské školy z Javorníku na hvězdárně.  
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HISTORIE 

 

Hvězdárna byla vybudována v roce 1964 z iniciativy místního učitele Vladimíra Petřkovského. V posledních letech hvězdárna fungovala jako součást 

různých právnických osob - Stanice mladých přírodovědců Jeseník, Základní školy Jeseník, Domu dětí a mládeže Jeseník. V současné době je 

hvězdárna jedna ze součástí Střediska volného času Duha Jeseník.  

ČINNOST 

▪ DOPLŇKOVÁ VÝUKA PRO ŠKOLY 

Přednášky na zadané téma, popř. pozorování s výkladem pro ZŠ i SŠ je možné objednat.  

▪ ASTRONOMICKÝ KROUŽEK 

pro žáky od 3. tříd základních škol se koná pravidelně každou středu od 17.30 do 18.30 hod. Přihlášky přijímá vždy v září na nový školní rok 

Středisko volného času Duha Jeseník.  

 

SOUČASNÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

dalekohled - reflektor Cassegrain 300 mm (výrobce J. Drbohlav, 1994) 

dalekohled - reflektor Newton 150 mm 

dalekohled - reflektor Newton 100 mm 

SOMET BINAR 25x100, neutrální sluneční filtr 

binar - triedr 20x60 



 

 

I.pololetí 

2011/ 2012 

           Vážení přátelé! 
 

Čas neúprosně ubíhá a my s  příchodem nového roku hodnotíme ten starý.  Vždy si uvědomujeme, jak důležitá je pro nás spolupráce s jinými 

organizacemi a právě jim vyjadřujeme svůj upřímný dík. Jsou to především: Město Jeseník, Olomoucký kraj, Lesní správa Jeseník, MKZ Jeseník, 

Gymnázium Jeseník, TS Jeseník, ZP MV ČR , Omya CZ s.r.o., Hnutí Brontosaurus Jeseníky a  CHKOJ. Všem ostatním děkujeme za příležitostnou 

pomoc při zajišťování našich akcí. 

 Děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutí finančního příspěvku z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Olomouckého kraje pro rok 2011 na opravu zahradní voliéry a vybavení speciální učebny ryb, obojživelníků a ptáků ve výši 30 000 Kč. 

Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme Lesům ČR. V loňském roce nám poskytli finanční příspěvek na vybudování naučné 

stezky rostlin ve výši 25 000 Kč. Na naší zahradě jsme zrušili stávající záhony a vykáceli staré dřeviny dle projektu Ing. Damcové. Byly osázeny nové 

záhony tematicky zaměřené na letničky, trvalky, byliny a skalničky. Vše je doplněno informačními tabulemi, jak ve venkovních, tak i ve vnitřních 

prostorách skleníků.  Úpravy přispěly k efektivnějšímu využití zahrady, rozšířily naši nabídku a zvýšily estetickou úroveň využívaného prostoru. Již 

v jarních měsících tak vhodně doplní výukové programy pro třídní kolektivy zaměřené na přírodovědně ekologickou tematiku.   

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou 

každoročně vyhlašujeme 2x do roka a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili 

již 19. ročník. 

Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi a Ing. Josefu Poulíkovi, kteří se  podílejí na přípravě okresního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list 

v přírodovědně-ekologických disciplinách, pomáhají nám s prázdninovým letním táborem a účastnili se také předprázdninové akce Hurá na prázdniny, 

kde si s ostatními kolegy připravili pro děti zábavné hry a soutěže.  

 Děkujeme Lesní správě Jeseník za její vstřícnost a dlouholetou podporu, bez které by naše přírodovědně ekologická činnost byla značně 

omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této 

nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat víc jak sedmdesát menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás 

navštěvují.  



 

 

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI TÁBORY 
I během letošních prázdnin jsme vyšli vstříc rodičům a naplánovali všech 11 táborů tak, abychom pokryli celé prázdniny. A myslím, že se nám 

to podařilo... 

Poznávací příměstský tábor „Putování naším krajem“ má již dlouholetou tradici a v posledních letech se jej zúčastňují také děti s handicapem. 

Z celkového počtu 21 přihlášených bylo 8 dětí různě zdravotně oslabených a staraly se o ně vedoucí tábora Ing. L. Janoštíková a 3 pomocné vedoucí – 

Lucie Vavračová, Marta Švecová a Tereza Frenclová. Navštívili jsme Šumperk, Zlaté Hory, Ramzovou, Javorník a také Jeskyně na Špičáku. Cílem 

tohoto poznávacího tábora bylo získání a prohloubení vztahu ke svému životnímu prostředí, ke krajině svého domova, k ochraně přírody a také 

k novým kamarádům. 

Tomuto cíli byl uzpůsoben program: každodenní výlety po Jesenicku, pochodové, sportovní, poznávací, společenské a jiné hry, poznávání zvířat a 

rostlin. Na výletech se děti seznamovaly s historií našeho kraje, s jeho přírodním bohatstvím a kulturními památkami. Zážitky dětí na táboře přispěly 

k uvědomění si výjimečné krásy přírody kolem nás. 

 

Příměstský tábor „Prázdniny v DUZE“ probíhal v našich prostorách, hlavní vedoucí byla Ing. L. Janoštíková. V této formě probíhal po druhé a byl 

nabídnut jak zdravým dětem, tak dětem s handicapem. Obsahem tábora byla jednak ekologická výtvarná dílna a dále vycházky, výlety, různé hry a 

zábavné krmení zvířat. Děti vyráběly ruční papír, odlévaly stopy zvířat, vyráběly a malovaly zvířátka, zdobily trička, sadily kaktusy a další. Počasí 

bylo vcelku příznivé, pouze jeden den propršel. Ohlasy dětí i rodičů byly příznivé, zejména rodiče dětí s handicapem vyjadřovali vděčnost za přátelské 

přijetí jejich dětí. Poděkování patří všem spolupracujícím, kteří nás doprovázeli, především Lucii Vavračové, Martě Švecové a Tereze Frenclové, které 

se zúčastnily programů jako pomocné pedagogické pracovnice. 

 

Příměstský tábor Duhová dílna  je pro děti pořádán již čtvrtým rokem pod vedením paní Ivy Janoštákové. V dopoledních hodinách si účastníci 

vyzkoušeli zajímavé výtvarné techniky - keramiku, savovou batiku, malování na sklo a enkaustiku. V odpoledních hodinách jsme podnikli výlety do 

okolí - největší úspěch měl výlet do lesního baru v Horní Lipové a  na Zlatorudné mlýny. Program jsme obohatili o přespání v našich prostorách. Pro 

děti, které se nočního dobrodružství zúčastnily, byl připraven zajímavý program - večerní návštěva hvězdárny a společné bubnování na africké bubny 

djembe, pod vedením  naší paní ředitelky Mgr. V. Fačevicové. Na závěr tábora si děti odnesly spoustu krásných výrobků pro radost sobě a svých 

rodičů. 

 

Příměstského tábora zaměřeného na plavecký výcvik se letos zúčastnilo 24 účastníků, kteří se pod vedením Mgr. Jiřího Hanefla každé dopoledne 

zdokonalovali ve svých plaveckých dovednostech v příjemném prostředí krytého bazénu v České Vsi. Odpoledne se bavili u počítačů v našich 

klubovnách. Pro mnohé účastníky byl tábor téměř první seznámení s vodním prostředím a tak postupně odstraňovali strach z vody a všichni na konci 

týdne dokázali uplavat 10 m. Pokročilejší plavci se věnovali zlepšení techniky plaveckých způsobů a snažili se uplavat 200 m pro získání označení 

PLAVEC. Všichni účastníci si výrazně zlepšili své plavecké dovednosti.  Závěr týdne oživila návštěva minigolfu, kde jsme se všichni báječně bavili.  

 

V dalším příměstském táboře Mgr. Jiřího Hanefla se účastníci seznamovali převážně s prací na počítačích a absolvovali další rozmanitou činnost  - 

koupání, minigolf, výlety atd. Již tradičního příměstského tábora se zúčastnilo 22 dětí a počítačové učebny byly naplněny k prasknutí. Všichni poznali,  



že se počítače není třeba obávat a také, že není jen na hraní her. Vedle získání základních uživatelských dovedností v práci s počítačem mohli účastníci 

získat i další poznatky z teorie informatiky. V prohlubování svých znalostí bude většina chlapců pokračovat v našich zájmových kroužcích během 

školního roku. 

 

Příměstský tábor Putování za tajemstvím pod vedení Ing. Jany Hálové byl určen pro starší děti, protože jeho náplní byly delší výlety po krásném 

okolí Jeseníku – podívali jsme se např. na naučnou stezku Pasák, prošli jsme část naučné stezky Vincence Priessnitze nebo část NS věnované těžbě 

kamene. Každý den mohly děti získat body do celotáborové soutěže ve hře věnované jednomu ze živlů: pondělí patřilo ohni a děti lovily draky, středa 

zase vodě a kromě hry Rybolov jsme navštívili krytý bazén v České Vsi, čtvrtek patřící vzduchu byl poněkud dobrodružný, protože na Rejvízu  nás 

zastihla bouřka a déšť, ale když jsme došli na Zlatý chlum, sluníčko už zase krásně svítilo. Asi největším zážitkem bylo páteční luštění poselství, podle 

kterého potom děti hledaly poklad – chvíli jim to trvalo, ale nakonec ho i bez pomoci vypátraly. O to větší radost měly ze všech maličkostí a sladkostí, 

které v něm objevily. 

 

Příměstský tábor Prázdninové hrátky Ing. Jany Hálové byl určen i dětem mladším a kromě krátkých výletů do blízkého okolí jsme každé dopoledne 

tvořili – děti si ozdobily květináčky, do kterých si zasadily kávovníky, vytvořily nádherné a originální koláže ze starých časopisů, nabatikovaly si 

tričko nebo namalovaly na kamínek nejhezčí zážitek z tábora. Tím pro mnohé bylo odpoledne strávené ve Faunaparku manželů Augustýnových 

v Lipové. Díky krásnému a zasvěcenému výkladu jsme se dověděli spoustu zajímavých informací o chovaných zvířatech, nakrmili jsme pstruhy 

v rybníčku a ještě si děti stihly zadovádět na trampolíně. A samozřejmě nesmím zapomenout na spoustu zábavy, kterou jsme si všichni užili při hře, ve 

které děti musely nacvičit a zahrát pohádku. 

 

Příměstský tábor s koňmi – vedoucí Zdeňka Pěkná a Mgr.V.Fačevicová. Již sedmým rokem patří mezi oblíbené příměstské tábory. Prázdniny 

s koňmi na Ranči Orel v České Vsi většina děti navštěvuje opakovaně a také letos se setkali staří známí z minulých let. Všichni si vyzkoušeli výcvik 

koně ze země i ze sedla, každodenní jízdu do terénu, učili se s koněm komunikovat a pečovat o něj. Ti nejzkušenější z nich již cválali ve volném terénu 

a všichni si užívali krásného pocitu ze souhry člověka a koně. 

 

Pobytové tábory  Ivy Janošťákové letos  probíhaly v Heřmanově Městci a v Náchodě. Oba tábory byly zaměřeny na poznání  okolí. V Heřmanově 

Městci jsme navštívili Muzeum loutek v Chrudimi, zámek a muzeum koní ve Slatiňanech. V Náchodě se  děti podívaly do  zámku a prohlédly si krásné 

okolí. Nejvíce se dětem líbil výlet do ZOO ve Dvoře Králové a vojenská pevnost v Dobrošově. Protože nám po oba tábory počasí přálo, nejraději jsme 

trávili čas v Aquaparku s tobogány, skluzavkami a jinými vodními atrakcemi. Kromě toho byl pro děti přípraven bohatý táborový program - hry, 

soutěže, táboráky, prostě všechno to, co k prázdninám patří... 

                                                                           

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 135 kroužků z více než 60ti druhů aktivit, které navštěvuje 1465 dětí, mládeže i dospělých. 

Spolupracuje s námi 78 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 

 Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Malá cukrářka, Mladá návrhářka a Mladý reportér. 

 



 

 

KROUŽEK MLADÝ REPORTÉR PRO ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC 

 

V tomto školním roce zahajuje svou činnost nový zájmový útvar pod názvem Mladý reportér pro ČR Olomouc. Tento kroužek vznikl na 

základě návrhu pana Mga. Michala Bureše, režiséra ČR Olomouc a předsedy sdružení pro rozhlasovou tvorbu. 

Samozřejmě, že jsme nabídku s nadšením přijali. ČR Olomouc nám zapůjčil bezúplatně nahrávací zařízení a zajistí metodickou pomoc při vedení 

kroužku. 

Scházíme se u nás v klubovně a kroužek vede pan Mgr.Filip Worm, učitel Gymnázia Jeseník.  Přihlásilo se do něj 11 dětí ze Základní školy Jeseník a 

Gymnázia Jeseník ve věku 10 až 16 let. Výsledky práce dětí budou nabídnuty k prezentaci v ČR  Olomouc. 

ČR Olomouc pozval děti na exkurzi, která se uskutečnila v pátek 14. října. Děti byly velmi srdečně přivítány panem Mga. Burešem a poté panem Mgr. 

Pavlem Hekelou, ředitelem ČR Olomouc. Postupně se jim věnovali pan Miroslav Kobza (vedoucí redakce slovesné tvorby), paní Mgr. Ivana 

Pustějovská (editor), paní Ing. Radoslava Kvasničková (redaktor) a pan Ing. Radoslav Řezníček (vedoucí oddělení techniky). Při srdečné besedě se děti 

dozvěděly o tom, jak vzniká rozhlasová reportáž, popřípadě rozhlasový dokument. Zaměstnanci rozhlasu byli příjemně překvapeni úrovní znalosti 

našich dětí co se týče pořadů ČR Olomouc a jejich zájmu o danou problematiku. Přislíbili návštěvu SVČ DUHA v Jeseníku podle situace, která 

vznikne při natáčení dětských rozhlasových reportáží.  Jedna z prvních reportáží se bude týkat 60. výročí zahájení přírodovědné činnosti pro děti 

v okrese Jeseník. Další reportáž bude zřejmě nasměrována na vánoční téma.  

Po polední přestávce na oběd nás pan Mga. Bureš provedl celým rozhlasovým studiem, ukázal činnost tvořivého programu Sound Forge, se kterým 

budou děti pracovat v kroužku.  Dále děti měly možnost vidět a slyšet přímo na místě  průběh živého vysílání. Dětem se v rozhlase velmi líbilo a těší se 

na činnost kroužku i slíbenou exkurzi na vysílač Praděd. 

                    Ing. Ludmila Janoštíková, SVČ DUHA Jeseník 

            

Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: Zelený ostrov a Krajina mého domova - Jeseníky. 

 

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
 

Největší událostí je bezesporu šedesáté výročí…  
 

V září tohoto školního roku uplynulo 60 let od zahájení přírodovědné činnosti pro děti a mládež na Jesenicku. V roce 1951 byla při Střední 

všeobecně vzdělávací škole v Jeseníku založena krajská mičurinská stanice. Vznikla jako jedna z poválečných organizací, které umožňovaly aktivně 

trávit volný čas dětem v objektech bývalého kláštera sv. Voršily v Poštovní ulici. Rozpočtově byla napojena na SVVŠ. Jako vedoucí přírodovědných 

kroužků tam tehdy pracovala paní Jiřina Malchrová, od roku 1956 byl vedoucím krajské mičurinské zahrady profesor Karel Hustý. Na tehdejší dobu to 

byla poměrně velká mičurinská zahrada. Měla rozlohu ¾ hektaru, pařeniště bylo na rozloze 60 m2 a skleníky na 100 m2.  

  V roce 1958 přešla krajská mičurinská zahrada vzhledem k svému excentrickému umístění v bývalém Olomouckém kraji do Okresního domu 

pionýrů a mládeže v Jeseníku  jako oddělení přírodních věd. Vedoucí oddělení se stala paní Jiřina Malchrová.    



                                                                                                                              

          Oddělení přírodních věd pracovalo pak až do roku 1972, kdy byla zřízena samostatná Okresní stanice mladých přírodovědců, jejímž ředitelem 

byl ustanoven pan René Tichavský, jenž se podstatnou měrou  zasadil o rozvoj stanice v okresním měřítku.  Práce v OSMP po celou dobu jejího trvání 

byla rozmanitá. Vedle pěstování pokojových rostlin, okrasných keřů a zeleniny mělo v činnosti OSMP významné místo pokusnictví a vedení různých 

zájmových kroužků pro děti. Byly to např. zájmové útvary pěstitelský, chovatelský, rybářský a astronomický. Jedním z významných úkolů OSMP bylo 

také vedení zájmových pionýrských oddílů. V roce 1965 byla při okresní stanicí mladých přírodovědců otevřena školní hvězdárna s 3,5 metrovou 

kopulí.  

Prvním vedoucím a správcem v jedné osobě byl učitel fyziky pan Vladimír Petřkovský. Od počátku se zde scházejí  astronomické kroužky , pořádají se 

přednášky a pozorování pro veřejnost. 

Po sametové revoluci v roce 1989 došlo ke změně vedení a od 1. ledna 1992 do 31. srpna byla pověřena řízením stanice Ing. Ludmila Janoštíková.                                                     

          Od září 1992 do začátku roku 2004 řídila činnost stanice paní ředitelka Mgr. Jana Latnerová. Pod jejím vedením vznikl počátkem roku 1993 

nový právní subjekt – Stanice mladých přírodovědců Jeseník jako příspěvková organizace Školského úřadu Šumperk.  O tři roky později, po vzniku 

okresu Jeseník, se zřizovatelem stal Školský úřad Jeseník. Po zániku jesenického okresu se stala SMP příspěvkovou organizací Olomouckého kraje  

(k 1.10.2001) a tak tomu bylo do 1.7.2004, kdy se stala součástí ZŠ Průchodní se zřizovatelem Město Jeseník. V tomtéž roce vystřídala dosavadní 

vedoucí Mgr. Janu Latnerovou nejprve jako statutární zástupkyně a po přechodu zařízení pod školu jako vedoucí Mgr. Vladislava Fačevicová. Činnost 

SMP i v těchto dobách byla zaměřena především na přírodovědnou činnost. Např. ve školním roce 2001 – 2002 zde pracovalo 23 kroužků.  Šlo např. o 

kroužky chovatelské, pěstitelské, kroužek rybářský, astronomický, kroužek zdravého vaření nebo kroužek přátel přírody. SMP každoročně vyhlašovala 

korespondenční přírodovědnou soutěž pro děti a žáky celého jesenického regionu, pořádala biologickou olympiádu nebo soutěž Zelená stezka. Také 

organizovala velké akce, jako například Den Země spojený s výstavou, Den dětí, vánoční a velikonoční výstavy nebo akce pro seniory. 

SMP spolupracovala a dosud spolupracuje se všemi základními a mateřskými školami na okrese Jeseník,  dále s různými organizacemi jak např. LČR, 

CHKOJ, Technické služby, ŠÚ Jeseník a další.  

V roce 2006 došlo ke spojení bývalé stanice a bývalého Domu dětí a mládeže v Jeseníku a vzniklo Středisko volného času DUHA Jeseník, 

jehož zřizovatelem je Město Jeseník. Ředitelkou SVČ DUHA Jeseník se od jeho založení stala Mgr. Vladislava Fačevicová. Všechny prostory SVČ 

DUHA - hlavní budova, zahrada, čtyři velké skleníky a hvězdárna jsou pro děti dobře přístupné v centru města na Průchodní ulici. 

3. dubna 2007 byla ve SVČ DUHA přijetím do celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy  Pavučina  zahájena činnost 

střediska ekologické výchovy.  Jeho činnost navazuje na dlouholetou činnost Stanice mladých přírodovědců. Hlavním posláním SEV je vhodně a 

účelně využít volný čas dětí, mládeže a dospělé veřejnosti výchovou k ochraně přírody, pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a veškerým 

přírodním hodnotám včetně uplatňování šetření s přírodními zdroji. Tuto environmentální výchovu zprostředkováváme jak jednotlivým dětem v rámci 

přírodovědně zaměřených kroužků (chovatelský, přírodovědný ZÚ Loskutáček, včelařství, rybářství, astronomie, akvaristika, teraristika, chov koček, 

psů, koní...), tak školním kolektivům v rámci výukových programů, exkurzí,  besed, soutěží, výstav, zájezdů apod. Chováme více jak 20 druhů 

živočichů: akvarijní ryby, hady, želvy, obojživelníky a zástupce drobných hlodavců. V rozlehlých sklenících pěstujeme tropické i subtropické rostliny 

a na zahradě jsme mimo jiné vybudovali naučnou stezku dřevin. Zde máme umístěny dva úly, o něž pečují členové včelařského kroužku. SEV je 

personálně zabezpečeno pedagogickými pracovnicemi Ing. Janou Hálovou, která je vedoucí SEV, Ing. Ludmilou Janoštíkovou a zahradnicí paní 

Pavlou Luljakovou. Ve vedení zájmových útvarů nám pomáhá 8 externích pracovníků z řad rybářů, včelařů, akvaristů atd. Každoročně vyhlašujeme ve 

dvou kolech korespondenční přírodovědnou soutěž pro děti a žáky celého jesenického regionu, pořádáme biologickou olympiádu nebo soutěž Zelená 

stezka. Také organizujeme  velké akce, jako například Den Země spojený s výstavou v kině Pohoda, vánoční a velikonoční výstavy. Spolupracujeme 

se  všemi základními a mateřskými školami na okrese Jeseník,  dále s různými organizacemi jak např. LČR, CHKOJ, Technické služby, SONS Jeseník, 



DD Jeseník, MC Krteček, Hnutí Brontosaurus a další. V současné době jsou před dokončením  terénní úpravy a rekonstrukční práce na zahradě, které 

mají za účel zpřístupnit zahradu a skleníky co nejširší veřejnosti. Před dokončením je naučná stezka rostlin, na jejíž zřízení sponzorsky přispěl podnik 

Lesy České republiky. V letošním roce nám přispěl Olomoucký kraj z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Olomouckého kraje pro rok 2011 na opravu zahradní voliéry a vybavení speciální učebny ryb, obojživelníků a ptáků. Je zřejmé, že  SEV DUHA 

Jeseník plynule navázala na činnost SMP Jeseník a vyvíjí dlouhodobě bohatou činnost zaměřenou na vhodné  a účelné  využití  volného  času  dětí, 

mládeže i dospělé veřejnosti a při tom vychovává k ochraně přírody, k pěstování kladného vztahu ke všemu živému a veškerým přírodním hodnotám. 

Přijďte nás navštívit, budete srdečně vítáni.        

Naše adresa je: SVČ DUHA Jeseník, Průchodní 154, Jeseník; e–mail duhajes.sev@volny.cz. Podrobná nabídka naší činnosti je uvedena na 

webových stránkách www.duhajes.cz.   

                                                                                                                                                                                            Ing. Ludmila Janoštíková                                                                                                                                                                                                                                                                                      
NA JESENICKÉ HVĚZDÁRNĚ OPĚT PETŘKOVSKÝ – TENTOKRÁT JIŘÍ… 

 

 Před nedávnem jsem řešila večerní návštěvy na naší hvězdárně. Kde vzít člověka, který dobrovolně věnuje svůj volný čas veřejnosti a ještě je 

zapálený astronom…?  Takových lidí není mnoho… Naši nabídku na externího demonstrátora hvězdárny přijal syn Vladimíra Petřkovského – 

zakladatele jesenické hvězdárny. Musím se přiznat, že mi to udělalo velkou radost  nejenom proto, že jsme získali nadšeného člověka, ale také proto, 

že Jiří má příležitost pokračovat v tom, co započal jeho otec.   

Jiří Petřkovský nabízí pro veřejnost  prohlídku hvězdárny a samozřejmě pozorování noční oblohy. Minimální počet účastníků - 5 osob, 

maximální počet účastníků - 15 osob. Zájemci volejte každý lichý týden od 17.00 – 19.00 hodin na telefonní číslo 739 438 211 a můžete si 

dohodnout vhodný termín. 

 

SPORT 
 

       V oblasti sportu se zaměřujeme na rozvíjení sportovních aktivit celého jesenickém regionu. V letošním školním roce byla nově vyhlášena 

Jesenická liga ve florbalu. Florbal je nosným sportem ve školní tělesné výchově a proto i Jesenická liga, jako dlouhodobá soutěž, přispívá k motivaci 

žáků a tréninku. Florbalový sport podporuje i postupová soutěž ORION FLORBAL CUP, která přivádí nejlepší družstva okresu do krajského finále a 

zásluhou firmy ORION je i dobře hodnocena. Ve stejném duchu se nesou i městská kola ve stolním tenisu a šachu, která se snaží získat k aktivní účasti 

další zájemce. Vydařená byla i soutěž v plavání, která se ve formě okresního kola konala po delší době. Je škoda, že ve školní tělesné výchově je 

plavání stále, oproti minulým letům, popelkou. Při sportovních soutěžích je potřeba poděkovat školám, které propůjčují sportovním soutěžím své 

prostory. Např. Gymnázium Jeseník, Žulová, Mikulovice, Lipová lázně a další. Též učitelům tělesné výchovy, kteří věnují žákům i svůj volný čas.  

Všichni si zaslouží poděkování a uznání za úsilí, které věnují sportování dětí a mládeže. Vždyť motivovat děti a mládež, v dnešní době počítačových 

her a dalších lákadel, k pohybovým aktivitám je velice důležité.  Věřím, že i v dalším období bude tato dobrá spolupráce všech pokračovat a přinese 

ovoce ve zdravé, pohybově aktivní mládeži, která sportovním činnostem věnuje co nejvíce volného času.  

                                                    Mgr. Jiří Hanefl 

http://www.duhajes.cz/


 

FLL 2011 
 

Tým CO2 potřetí v řadě získal absolutní vítězství a reprezentoval ČR na začátku prosince na Semifinále FLL zemí Visegrádu 

v polském Gdaňsku, kde opět zvítězili.  V lednu 2012 se účastnili celoevropského finále v Německu, kde skončili čtvrtí v kategorii Robotgame a 

celkově na 11. místě.  

Gratulujeme… 

     

JARNÍ PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY 

 
 

 

pondělí  

5.3. 

 

ENKAUSTIKA – min. poč. úč. 5 JARNÍ TVOŘENÍ   Z VIZOVICKÉHO TĚSTA 

9.30 – 12.00 hodin                          9.00 – 12.00 hodin, min.poč.úč.8 

Iva Janošťáková                              Ing. L. Janoštíková 

 

úterý 

6.3. 

BATIKA – min. počet úč. 8         ENKAUSTIKA – min. počet úč. 5 

 9.30 – 12.00 hodin                        16.30 – 18.00 hodin  

 Zdeňka Pěkná                                Iva Janošťáková 

 

ŠITÉ KORÁLKY – min. počet úč.8,   od 15 let     

15.30 – 17.30 hodin 

Zdeňka Pěkná     

středa 

7.3. 

PC A HRY min. počet úč. 8         TURNAJ SPOLEČ. HER - 8 

9.00 – 12.00                                     9.30 – 12.00 hodin 

Mgr. Jiří Hanefl                                Iva Janošťáková 

 

čtvrtek 

8.3. 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA– 8       OVČÍ ROUNO – 8;  

9.00 – 12.00 hodin                         16.00 – 17.30 hodin 

Ing. Jana Hálová                             Ing. Jana Hálová 

 

pátek 

9.3. 

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY – min. počet  8 

9.00 – 12.00 hodin 

Mgr. Marie Fačevicová 

Na akce je nutné se přihlásit na telefonních číslech 584 401 262;  777 945 741; 774 001 547.  



 

Děti a paní učitelky z MŠ Písečná se rozhodly, že se stanou sponzory našich činčil vlnatých. 

 

 

V pátek 7. října přijeli k nám do Střediska ekologické výchovy, aby se seznámily se svými třemi svěřenci a předaly jim nejrůznější činčilí pamlsky, 

kterých byl plný stůl. Děkujeme! 

 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ 

 

 

 

Ve středu 12. října proběhla ve Středisku volného času DUHA zajímavá akce pro žáky čtvrtých a pátých tříd. 

 

Touto přírodovědnou soutěží jsme si připomněli tři významné události: Mezinárodní rok lesa, ten byl vyhlášen na rok 2011, 

 Den stromů, který každoročně slavíme 20.října a 60. výročí vzniku Stanice mladých přírodovědců. 

 

Slavnost padajícího listí pořádalo Středisko ekologické výchovy ve spolupráci s Lesy ČR, které akci zaštítily občerstvením a cenami pro soutěžící. 

Soutěže se zúčastnilo 95 dětí. 
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SEMINÁŘ JIU JITSU 

24. a 25. března 2012 se v tělocvičně ZŠ Jeseník konal seminář klubu a zájmového útvaru SVČ DUHA - JIU JITSU kde se účastníci 

naučili mnoho nového a získali i vyšší stupně svého ohodnocení. 

BLAHOPŘEJEME! 

 

 

PLAVECKÁ ŠTAFETA - MEMORIÁL Ing.Pavla Kalouse 

"DUNAJEM OD PRAMENE AŽ K MOŘI" 

5.ročník, Česká Ves 31.3.2012  
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OKRESNÍ KOLA VE VYBÍJENÉ - JESENÍK, 25. a 27. dubna 2012  PREVENTAN Cup 

Na Základní škole Jeseník - B.Němcové se po dva dny setkávali chlapci a děvčata, žáci 1.stupně ZŠ, kteří reprezentovali své školy v okresních kolech 

ve vybíjené - PREVENTAN Cup. Vítězové měli zajištěnu účast v krajském finále v Prostějově. Po vyrovnaných a zajímavých soubojích se z vítězství 

v obou kategoriích radovala ZŠ Jeseník - Průchodní. Přejeme jim, aby se jim stejně dařilo i v krajském finále. Pochvalu si však zaslouží i další družstva 

- ZŠ Lipová lázně, ZŠ Jeseník - B.Němcové, ZŠ Mikulovice a další. 

 

 

 

HALOVÁ KOPANÁ žáků 6. - 7. tříd  

Po okrskových kolech v jesenické sportovní hale a na ZŠ Lipová lázně, ze kterých postoupila družstva - ZŠ Mikulovice, Zlaté Hory, Jeseník, Žulová a 

Lipová lázně, se konalo okresní kolo 3.května 2012 ve sportovní hale ZŠ v Javorníku. Po vyrovnaných soubojích ve skupinách a semifinále si finálové 

vítězství a cenu za první místo odnesli chlapci ZŠ Žulová. Za nimi se umístila družstva ZŠ Jeseník, Javorníku a Mikulovic. Poděkování patří všem 

učitelům a trenérům, kteří se chlapcům věnují a dokáží je motivovat ke sportovním činnostem. Ti se potom všem, kteří se na zajištění turnajů podílejí 

odvděčí svým velmi dobrým výkonem.  
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II.pololetí 

2011/ 2012 
 

 

 

 
„EKO-HRANÍ“ aneb nasbírali jsme stovky kil  

a tisíce víček pet lahví… 

 

 

 

 

Dne 4. dubna 2012 jsme vyhlásili ekologickou soutěž „EKO-HRANÍ“ pořádanou Střediskem volného času DUHA Jeseník ve spolupráci s 

Technickými službami Jeseník. Soutěž trvala do 31.května a spočívala ve sběru plastových lahví, barevných víček a výrobě libovolných výrobků z pet 

lahví. Soutěže se zúčastnilo přibližně 240 dětí ze základních škol jesenického regionu.  

  Na prvních třech místech se umístily děti ze Základní školy Supíkovice, kterým se dohromady podařilo nasbírat neuvěřitelných 18 986 ks 

barevných víček. Ocenění za 1. místo získala 5. třída pod vedením třídní učitelky paní Ireny Krajčiové, 2. místo vybojovali žáci 3. třídy paní učitelky 

Jiřiny Navrátilové a na bronzovém 3. místě se umístila 4. třída paní učitelky Pavly Kinscherové. Vítězné třídní kolektivy navštívila paní ředitelka SVČ 

DUHA Jeseník Mgr. Vladislava Fačevicová a ředitel Technických služeb Jeseník Jan Prejda, kteří  vítězům předali ceny a poděkovali všem 

zúčastněným za přispění k ochraně životního prostředí. Celkem děti nasbíraly 27 563 ks víček a necelých 900 kg pet lahví. Kdybychom z pet  lahví 

udělali dlouhého hada, měřil by 9 km, 647 m, 5 cm. 

 Nejvíce výrobků z plastových lahví odevzdali žáci ze III. D Základní školy Jeseník pod vedením třídní učitelky paní Heleny Grygárkové. 

Žákům této třídy jsme udělili hned 5. míst, za které získali diplomy a pěkné ceny. Zároveň byly výrobky vystaveny dne 22.6.2012 v našem areálu u 

příležitosti akce „DUHA VÁS BAVÍ“. Zde desítky dětí stavěly ze všech nasbíraných víček velkou barevnou duhu, která zpestřila naše nádvoří.  

Závěrem bych ráda poděkovala všem zúčastněným dětem, rodičům, učitelům za vynaloženou energii, Technickým službám Jeseník za 

spolupráci a v neposlední řadě svým kolegům, kteří pomáhali tisíce víček roztřídit podle barev. Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci této 

soutěže. 

                                                                     Mgr. Marie Fačevicová 



  

PATCHWORK  V KAPLI… 

 

Ve dnech 28. - 29. dubna proběhla v jesenické Kapli výstava zájmového útvaru PATCHWORK PRO DOSPĚLÉ, který již pět let pracuje při 

SVČ DUHA Jeseník. Návštěvníci tak mohli shlédnout velké množství šité tvorby – deky, polštáře, prostírání, kabelky, ale také panenky a drobné 

dekorativní předměty. Výstava byla obohacena o dva kurzy a o prodej velkého množství látek. Součástí výstavy byla také prezentace šicích strojů 

Janome.  

      Děkujeme MKZ Jeseník za nádherné prostory v Kapli, IC Jeseník a Okresnímu archivu Jeseník za zapůjčení výstavních panelů a vitrín.  

                                                                                 Zdeňka Pěkná, vedoucí ZÚ  

 

 

ZELENÁ STEZKA – Zlatý list 2012 

 

V pátek 4. května jsme pořádali již osmý ročník okresního kola Zelená stezka - Zlatý list  v přírodovědně ekologických disciplinách. 

Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek, plnila na deseti stanovištích úkoly, které nám zabezpečovali: 

MÉ EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ  - Martina Brožková, Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -  Michal Ulrych CHKOJ 

ROSTLINY - zahradnice Pavla Luljaková , zahradnice SVČ DUHA Jeseník 

RYBNÍK, ŘEKA – Michal Schiffner, člen ČRS 

HMYZ – Květoslav Novák , externí pracovník SVČ DUHA Jeseník         

ASTRONOMIE – Iva Janošťáková, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

LES - Ing. Petr Kučák, Lesy ČR 

HOUBY – Zdeňka Pěkná, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

ZVÍŘATA - Ing. Ludmila Janoštíková, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

OBRATLOVCI – Ing. Jana Hálová, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

 

 Do krajského kola, které se koná v sobotu 19.5. 2012 v Olomouci,  postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ Jeseník V.B a družstvo 

starších žáků ze ZŠ Javorník. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! 

                                                                                  Mgr. V. Fačevicová 

 

DEN DĚTÍ V DUZE… 

 

 V sobotu 26. května od 13.00 do 17.00 hodin proběhl  v areálu ZŠ Průchodní DEN DĚTÍ. Připravili jsme si pro děti zábavná stanoviště - 

lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, golf, hlavolamy, rýžování zlata, malování na obličej, dojení kozy, lovení rybiček, soutěže, kolo štěstí, den 

otevřených dveří u zvířátek, ve sklenících i na zahradě a další zábavné činnosti.  Nechyběl ani nafukovací hrad, skákací trampolína, elektrické motorky 

a to vše bylo ZDARMA. Bavili se malí i velcí a těšíme se na příští rok… 



  

ZLATÁ VČELA 2012 – Nasavrky 

 

  Ve dnech  1.- 3. června  proběhlo v  Nasavrkách  celostátní  kolo soutěže „Zlatá včela 2012“. Tato soutěž je vyvrcholením celoroční práce 

včelařských kroužků a je určitým měřítkem úrovně činnosti kroužku i jeho členů. Z oblasti Střední Morava do něj postoupil vítěz oblastního kola 

v Šumvaldu, Tomáš Horčička z včelařského kroužku při Středisku volného času DUHA Jeseník. Z oblastních kol, která proběhla v celé republice, 

postoupilo celkem 36 soutěžících. 

 Včelařská škola v Nasavrkách má dlouholetou tradici, technické zázemí a opírá se o zkušenosti opravdových odborníků.  V čem mladí včelaři 

vlastně soutěžili, co na ně čekalo?  První den absolvovali všeobecný znalostní test, určovali mikroskopické preparáty a obhajovali písemnou práci před 

komisí a publikem. Druhý den na ně čekalo určování stromů, keřů a bylin ve školním včelařském arboretu, poznávání včelařských pomůcek a 

včelařská praxe. Jako bonus mohli určovat druhové medy a absolvovat včelařský kvíz. První tři soutěžící postoupili na mezinárodní setkaní mladých 

včelařů, které se letos za účasti 21 států koná v Praze. 

 Mladá včelařská generace u nás opravdu chybí, vždyť jak uvádí předseda ČSV RNDr. V. Švamberk  počet včelařů v roce 1990 byl 80.000 a 

v roce 2003 již necelých 52.000. V roce 1990 bylo v ČR 807.000 včelstev a v roce 2003 po vysokých zimních ztrátách klesl stav pod 500.000. To je 

pod hranicí počtu potřebného pro optimální plošné opylení kulturních a divoce rostoucích rostlin. V okolních státech jsou hustoty včelstev ještě 

výrazně nižší. Ne jen z těchto důvodů je práce s mládeží záslužná činnost. Za úspěchy našich mladých včelařů děkujeme Vladislavě Řeháčkové a 

především panu Josefu Mrkvanovi, který s námi dlouhá léta spolupracoval a s láskou a trpělivostí předával své zkušenosti mladé i starší generaci. 

 

TURNAJ VE STOLNÍ HŘE  „GO“ 

 O víkendu 9. – 10. června  se v Jeseníku ve Středisku volného času DUHA konal turnaj v deskové hře go a to za podpory města Jeseník. 

K soubojům na hracích deskách se sjelo 36 hráčů z celé republiky. Vysokou kvalitu turnaje podpořili svou účastí Jan Šimara (6.Dan) z Karlových 

Varů, Jan Prokop (5.Dan) z Říčan a 17-ti letý Lukáš Podpěra (5.Dan) z Prahy. Posledně jmenovaný nás reprezentoval na nedávném MS v Číně, kde 

vybojoval 11. místo. Pro tak mladého hráče je to velký úspěch, když uvážíme, že o přední místa se vždy dělí asiaté, kde tato hra má tradici. Všichni tři 

jmenovaní se vzájemně porazili, když v ostatních partiích nezaváhali. O umístění tak nakonec musela rozhodovat pomocná kritéria. První místo bral 

Šimara, druhý skončil Prokop a třetí byl Podpěra. Ze zbývajícího pole hráčů nejvíce uspěli Josefa Kubitová z Prahy, Mikoláš Dvořáček z Jeseníku a 

Adriana Tomšů z Frýdku-Místku. Všichni dokázali zvítězit ve čtyřech partiích z pěti. To se na turnaji podařilo pouze prvním třem jmenovaným. Chtěl 

bych poděkovat vedení Střediska volného času DUHA za poskytnutí skvělých prostor, jež přispělo k vysoké úrovni turnaje. 

                                                                                              Jindřich Dvořáček, vedoucí  

DUHA VÁS BAVÍ… 

 V pátek 22. června  jsme se bavili v celém našem areálu. Proběhlo zábavné odpoledne pro všechny, kteří se chtěli seznámit s naší činností. 

Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti na bikrosovém kole, točení na keramickém kruhu, výtvarné činnosti, lukostřelbu, golfové hřiště, stolní fotbálek, 

všichni mohli ochutnat výrobky ze zájmového kroužku Zdravé vaření a Malý cukrář, zahráli si zábavné hry na konzole XBOX a WII, prohlédli si 

odchovny zvířat, skleníky, zahradu a další. V odpoledních hodinách vystoupily taneční, hudební a sportovní kroužky s malou ukázkou své činnosti. 

Každý mohl nahlédnout do nabídky našich kroužků na nový školní rok 2012/2013 s doplňujícími informacemi.  

 Program byl natolik pestrý, že každý si našel to „své“. 

                                      Mgr. V. Fačevicová 



  

VÍTE, ŽE… 

 

 …sportovní nabídka je jednou z našich nejrozsáhlejších aktivit. Aktivně se zapojujeme do organizace sportovních akcí a soutěží pořádaných 

pro žáky ZŠ i SŠ a Mgr. Jiří Hanefl je garantem, jako předseda OR AŠSK ČR – Jeseník, všech okresních kol vyhlašovaných MŠMT pro základní  

i střední školy. I když nemáme vlastní tělovýchovné zařízení, zásluhou výborné spolupráce se školami jsou vždy připraveny optimální podmínky pro 

konání soutěží. Základem úspěchu při organizaci sportovních soutěží je také dobrá spolupráce s učiteli a dobrovolnými  polupracovníky v oblasti 

sportu.  

 Soutěže v atletice se konají na jediném atletickém areálu při ZŠ v České Vsi a garantuje je R. Kolich. Koncem školního roku 2011/12 byl 

dokončen nový sportovní areál v Jeseníku, který přinese další možnosti atletických případně dalších soutěží. Florbal ZŠ – ORION FLORBAL CUP, 

jako nejrozšířenější  sportovní soutěž, se koná v okrskových kolech – Žulová, Jeseník, Mikulovice., Lipová lázně s finálovými turnaji v Jeseníku a 

Mikulovicích. V letošním roce jsme opět využili pro florbal dívek velice pěknou tělocvičnu v Lipové lázních, kde je velmi dobrá spolupráce jak 

s učitelem Tv – J. Karakasidisem, tak ředitelem školy G.Sökym který je garantem okresního kola v přespolním běhu - v pěkném  areálu Na Miroslavi. 

Tradičně vysokou úroveň má soutěž v minikopané žáků l. stupně s okresním kolem v Jeseníku.Naši organizátoři spolu s ředitelem ZŠ Vidnava A. 

Čvandou připravují pro nejmenší fotbalisty celého okresu malý fotbalový svátek. 

V letošním školním roce byla věnována zvýšená pozornost konání dlouhodobých soutěží nejen v tradiční Jesenické lize v košíkové, ale obdobné 

soutěži ve florbalu a stolním tenisu. Těmito motivačními soutěžemi se snažíme přivádět k pravidelnému sportování co nejvíce žáků ZŠ. V okresních 

soutěžích středních škol se tak projevuje péče o sportovní aktivity na základních školách a tím schopnost studentů středních škol měřit své síly i 

v mládežnickém věku a využívat získaných dovedností i při rekreaci – např. ve volejbalu, košíkové nebo plavání.  

Na soutěžích  SŠ v košíkové, odbíjené, florbalu a šplhu se podílejí Gymnázium Jeseník, SOU potravinářské a SOŠ a SOU,  kde jsou nejaktivnější 

učitelé S. Jurník, E. Vodák, J. Pavelka, J. Krutil a K. Kapuš. Jesenickou ligu v košíkové  si nelze představit bez A. Ďopana ze Supíkovic, I. Dubovana z 

Javorníku či O. Zykmunda z Bělé p. Pradědem. Takto bychom mohli konkretizovat všechny sportovní soutěže. 

 Zásluhou velmi dobré spolupráce s partnery tak můžeme být organizátorem většiny sportovních soutěží na školách. 

  

 

…MEZI DALŠÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE LETOŠNÍHO ROKU PATŘÍ: 

 

➢ VP Ruční papír vlastnoručně na 7. KK EVVO Horka – již potřetí (Včely a lidé, Léčivé rostliny kolem nás) 

➢ Slavnost padajícího listí s LČR 

➢ Ptačí festival – novinka CHKOJ, byli jsme přizváni ke spoluúčasti 

➢ Exkurze v Českém rozhlase Olomouc. 

➢ Založení, vybavení a uvedení do činnosti ZÚ Mladý reportér 

➢ Vysílání v ČR Olomouc o spolupráci  SVČ DUHA s ČR Olomouc dne 4.6.2012 – reportáž paní Dity Vojnarové   

➢ Mikulášské radovánky 

➢ Den dětí v DUZE 



  

 

 

➢ Duha vás baví 

➢ Eko-hraní, ekologická soutěž 

➢ Papučkový bál 

➢ Zvoneček – soutěž zpěváků lidových písní 

➢ Duhová písnička – soutěž ve zpěvu  

➢ Patchwork – výstava v Kapli, věnovaná 5ti letému výročí činnosti ZÚ 

➢ Vybudování naučné stezky trvalek, skalniček, léčivých bylin, travin 



  

 

Nabídka na letní prázdniny 2012 

TERMÍN: MÍSTO: ZAMĚŘENÍ: VĚK: CENA: 
2. - 7. SVČ DUHA 

JESENÍK 
Příměstský tábor 

MALÍ 

VÝTVARNÍCI 

5 - 9 let 1.100 Kč 

2. -4. 7. DUHA Jeseník a 

okolí 

Příměstský tábor 

PRÁZDNINY V 

DUZE  

 

6 – 14 let 

 

660 Kč 

9. – 13.7. DUHA Jeseník a 
okolí 

  

Příměstský tábor 

MALÍ 

KUCHAŘÍCI 

7 – 14 let  
1200 Kč 

14. – 21.7.  

SAVÍN U 
LITOVLE 

POBYTOVÝ 

TÁBOR  

 

8 – 14 let 

 

2800 Kč 

16. – 20.7. DUHA Jeseník a 

okolí  

Příměstský tábor 

DUHOVÁ 

ODYSEA  

8 - 12 let  

1150 Kč 

23. – 27.7. DUHA Jeseník,  

Jesenicko  

Příměstský tábor 

PUTOVÁNÍ 

NAŠÍM KRAJEM  

 

6 – 14 let 

 

1100 Kč 

30.7. – 3.8. krytý bazén Česká 

Ves 

SVČ DUHA 

Jeseník 

  

Příměstský tábor s 

PLAVECKÝM 

VÝCVIKEM 

a hry na PC i na 

hřišti 

 

6 - 14 let 

 

900 Kč 

6.8. – 10.8. SVČ DUHA 

Jeseník 
a okolí  

Příměstský tábor 

POČÍTAČE a 

SPORT 

 

7 - 13 let 

 

950 Kč 

11.8. - 18.8. FRENŠTÁT POD 

RADHOŠTĚM  

POBYTOVÝ 

TÁBOR  

 

8 - 13 let 

 

2950 Kč 

20.8. - 24.8. SVČ DUHA Příměstský tábor 

DÍVČÍ DUHOVÁ 

DÍLNA 

  

 
8 - 14 let 

 
1 350 Kč 

20. – 24.8. Ranč Orel Česká 

Ves  

Příměstský tábor  

S KOŇMI 

 

od 10 let 

 

1 500 Kč 

27. - 31.8. SVČ DUHA 

Jeseník 
a okolí  

Příměstský tábor 

DUHOVÉ 

HRÁTKY  

 

6 - 10 let 

 

1 050 Kč 



  

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012/2013 

 

sportovní 
výtvarné, hudební a 

dramatické 
přírodovědné ostatní 

 

Karate 

 

Keramický kroužek  

pro handicap.  děti 
Chovatelský kroužek Počítače - hry 

 

Cyklistika, bikros 

 

Keramika pro MŠ, 

ZŠ, dospělé 

Chov psů Programování 

Florbal Výtvarná dílna Klub přátel koní 

 

Zdravé vaření 

 

Košíková Dárky pro radost Včelařský kroužek 

 

Malý cukrář 

 

Aikido Kytara + zpěv Chovatelství koček 

 

Studená kuchyně 

 

Jiu-jitsu Flétna sopránová Teraristický kroužek 

 

Malá modelka 

 

 

Sportovní hrátky 

 

 

Hra na africké 

bubny djembe 

Rybářský kroužek Hra Go 

Aerobic Mladá návrhářka Astronomický kroužek 

 

Historie a šerm 

 

Cvičení s míči 

 

Dramatický kroužek 

 

Akvaristický kroužek 

 

Malý reportér 

 

Posilování Westernové tance Loskutáček 

 

Lego-roboti 

 

Volejbal 
Hip –Hop, 

Breakdance 
Malý zoolog 

 

Mladý kutil 

 

Stolní tenis 
Patchwork, 

ruční textilní práce 
Malí zahradníci 

 

 

Angličtina pro MŠ, 

ZŠ 

 



  

 

 

 

 

I.pololetí 

2012/ 2013 
 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ LESNÍ SPRÁVĚ JESENÍK… 
 

 Spolupráce Střediska volného času Duha Jeseník s Lesy ČR, akciovou společností trvá nejen od vzniku naší volnočasové organizace, ale 

probíhala už v dobách Stanice mladých přírodovědců Jeseník. Dá se tedy říct, že jde o spolupráci dlouhodobou a pro nás jistě velmi důležitou a 

nepostradatelnou. 

 Vyčíslit se tato pomoc asi nedá, ale její cena je v dlouhodobé a stálé podpoře nejrůznějších oblastí činnosti SVČ DUHA Jeseník, hlavně pak 

střediska ekologické výchovy. A nejde jenom o mnohaletou pomoc v zásobování našich odchoven hoblinami – bez této pomoci by rozhodně 

přírodovědné oddělení nemohlo pracovat v takovém rozsahu, jak je tomu nyní – jsou i další významné a pro nás důležité projevy podpory: Lesy ČR 

například přispěly k zakoupení výborné pomůcky pro naše výukové programy, podílely se na financování Naučné stezky dřevin v prostorách naší 

zahrady, od samého vzniku sponzorují cenami Přírodovědnou korespondenční soutěž vyhlašovanou každoročně ve dvou kolech, spolupodílejí se na 

organizování nejrůznějších našich akcí, jako je např. Zelená stezka, Slavnost padajícího listí a další. 

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu  Ing. Jiřímu Pňáčkovi, Ing. Petru Kučákovi a  Ing. Josefu Poulíkovi za jejich ochotu 

pomáhat. Děkujeme Lesní správě Jeseník za její vstřícnost a dlouholetou podporu, bez které by naše přírodovědně ekologická činnost byla značně 

omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této 

nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat víc jak sedmdesát menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás 

navštěvují.  

                   Mgr. Vladislava Fačevicová 



  

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 127 kroužků obsahujících více než 60 druhů aktivit, které navštěvuje 1431 dětí, mládeže i 

dospělých. Spolupracuje s námi 64 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Lukostřelba, Dárky pro radost, Studená kuchyně… 

Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: Kampak běžíš ježku a Kyberšikana – bezpečný internet. 

 

 

 

NOVINKA – OTEVŘENÝ KLUB „ÁČKO“ 

 

 Od září je v provozu otevřený klub pro děti a mládež, který jsme vybavili za finanční podpory projektu MV. 

 Klub „Áčko“ je dětem a mládeži do 15-ti let k dispozici od pondělí do pátku, vždy od 13:00 do 17:00 hodin. Žáci zde mohou trávit svůj volný 

čas nebo si zkrátit dobu čekání na kroužek. V klubu Áčko si mohou zahrát videohry X box, Wii, elektronické šipky, poker, stolní tenis, fotbálek, stolní 

hry… Promítáme zde také filmy nebo si děti mohou přijít jen tak posedět a popovídat si s kamarády.  

 Nově v klubu máme k dispozici také elektronické tablety, na kterých se mohou děti bavit nebo zdokonalovat v technických dovednostech. 

Pořádáme turnaje v elektronických šipkách, videohrách X box, Wii apod... Na základě domluvy si u nás mohou děti uspořádat vlastní akci, oslavu, 

besídku… 

 Denně je klub navštěvován v průměru 20-ti dětmi, které zde najdou vyžití ve velkém množství nabízených her a aktivit. K nejčastěji 

používaným patří již výše zmiňované videohry X box a Wii, na kterých hrají pohybové hry – sportovní, taneční, aerobic, automobilové závody... 

K oblíbeným a velmi často používaným hrám patří také elektronické šipky či stolní tenis. Pokerový stůl patří rovněž k téměř neustále obsazeným 

aktivitám. Děvčata si v klubu ráda malují, staví puzzle nebo hrají stolní hry. Videohry a poker jsou zase více využívány chlapci.  

 Klub je k dispozici všem dětem a mládeži ve věku do 15-ti let. Vstup a pobyt v klubu je ZDARMA, stejně jako používání veškerého vybavení a 

her. Aktuální informace, akce, novinky a nabídky turnajů můžete sledovat na naší facebookovské stránce www.facebook.com/klubacko. 

                             Mgr. Marie Fačevicová 

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

 

 Středisko ekologické výchovy je už osmým rokem důležitou součástí SVČ DUHA Jeseník. V současné době se na jeho chodu podílí 3 stálé 

pracovnice a 5 externistů  a to na třech pracovištích: v odchovnách zvířat,  na zahradě a na hvězdárně.  

 V tomto školním roce jsme pro děti opět připravili bohatou nabídku zájmových útvarů s přírodovědnou tématikou. Školy a školky si mohou 

vybrat z velkého množství výukových programů. Oproti minulým letům jsme naši nabídku rozšířili o 3 kroužky probíhající v prostorách ZŠ Boženy 

Němcové, takže žáci, kteří mají zájem o teraristiku, zoologický kroužek nebo zdravé vaření se jich mohou účastnit přímo tam.  

 Letos jsme otevřeli celkem 23 zájmových útvarů, které navštěvuje 188 dětí a žáků pod vedením tří pedagogických pracovnic, pěti externistů a 

jednoho dobrovolníka. Tradičně nejnavštěvovanějším zájmovým útvarem je Chovatelský kroužek a Loskutáček, zájem je také o Teraristiku, Chov psů, 

Malého zahradníka, Rybářský kroužek a Koňský klub. K okrajovým patří Ze života hmyzu nebo Včelařský kroužek, ale i ty u nás mají své místo.  

http://www.facebook.com/klubacko


  

 

Nesmím zapomenout na Chovatelský kroužek pro účastníky s handicapem, který u nás má mnohaletou tradici nebo Chovatelský kroužek pro děti 

předškolního věku. 

 A na závěr ještě pár slov o našich zvířecích svěřencích. Od loňského května máme mezi našimi zvířátky poměrně vzácný druh a to skinny 

morčata, která jsou vyšlechtěna speciálně pro alergiky a nemají srst. Tito dva „holí bratři“ jsou sice poněkud choulostiví a náročnější na chov, ale děti 

tato zvláštní zvířátka milují. Naopak velmi nenároční jsou úplní „nováčci“ v naší odchovně – afričtí šneci rodu Achatina neboli oblovky žravé, které 

sice nevynikají mimořádnou aktivitou, ale děti je přesto velmi rády pozorují. 

 Ale dost psaní, úplně nejlepší bude, když se k nám se svými dětmi na naše zvířecí miláčky přijdete podívat ☺. 

                           Ing.  Jana Hálová, vedoucí SEV 

 

 8. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 

 Ve dnech 6 . - 7. listopadu 2012 se konal již 8. ročník Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého 

kraje. Cílem Krajské konference EVVO je prezentovat nabídku organizací působících v oblasti ekologické výchovy zejména na území kraje.  

Konference proběhla již tradičně v objektu  Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou u Olomouce.  

Již po páté jsme přijali nabídku spolupráce na tvorbě programu a obsahové náplně této konference  a stali se tak partnerem Olomouckého kraje při 

jejím pořádání. V minulých letech jsme reprezentovali SVČ DUHA s následujícími výukovými programy: VP Včely a lidé, VP Léčivé rostliny, VP 

Ruční papír vlastnoručně, prezentace SEV SVČ DUHA. V letošním školním roce jsme první den nabídli účastníkům VP Voda – kdo tu žije, co tu 

roste, druhý den pak VP Stopy zvířat.  

 Programu prvního dne se zúčastnili zejména ředitelé a pedagogové středních a základních škol.  Druhý den byl určen pro ředitele a  

pedagogické pracovníky mateřských škol a  další zájemce, kteří pracují s dětmi předškolního věku.  

 Ve spolupráci s Olomouckým krajem  a v prezentaci SVĆ DUHA chceme i nadále pokračovat. 

                                                                                                 Ing. Ludmila Janoštíková 

                                                                                                                                                                                                                                                            
POHYBEM KE ZDRAVÍ 

    Mezi dětmi a mládeží začíná převládat, jak dokazují statistiky, nezdravý životní styl, který si školáci přenáší i do dospělosti. Především se 

zvyšuje počet dětí s nadváhou. Nejlepší prevencí je tak dostatečný pohyb a sport. Proto mezi základní činnosti v SVČ DUHA patří i sportovní činnost. 

SVČ DUHA se svými partnery, ke kterým patří Asociace školních sportovních klubů, učitelé tělesné výchovy na školách a sportovní kluby, nabízejí 

dětem a mládeži velké možnosti pohybových aktivit.  

   Základy vztahu k aktivnímu pohybu získávají děti ve sportovních kroužcích. Paleta nabídky je velice pestrá. Mnohé kroužky úzce spolupracují 

se sportovními kluby a pomáhají vytvářet co nejlepší podmínky pro začínající zájemce o daný sport i mnohé členy kroužků, kteří již dosahují  i ve 

výkonnostním sportu velmi dobrých výsledků. Dlouhodobě dobře pracují, za spolupráce se sportovními  oddíly, kroužky karate, bikrosu, lezení na 

umělé stěně, jiu jitsu  a další. V letošním roce se  k nim přidávají kroužky košíkové, stolního tenisu či šermu. 

 Na gymnáziu jsou to především kroužky florbalu a odbíjené. Důležité je, že se sportovní kroužky neuzavírají ani před méně nadanými dětmi, 

ale naopak. Snaží se k pravidelnému sportování přivést další děti. Příkladem je kroužek stolního tenisu, odbíjené, florbalu, bikrosu atd.  



  

 

Klademe důraz na dlouhodobé působení na děti a jejich motivaci ke sportování. Proto postupně, ve spolupráci se školami, rozšiřujeme pořádání 

několikakolových soutěží – lig. K tradiční a již mnoholeté Ligy v košíkové se postupně přidává soutěž – Liga ve stolním tenisu a florbalu. V průběhu 

školního roku tak vyhlašujeme více jak 50 sportovních soutěží, kterých se zúčastňuje na 4000 soutěžících. 

 Věříme, že si z nabídky sportovních aktivit dokáže vybrat každý a pohyb ve sportovním duchu se mu stane potřebou. Jsme přesvědčeni o tom, 

že k tomu vytváříme dostatečně vhodné podmínky. 

                    Mgr. Jiří Hanefl 
 

FLL 2012 – LEGO ROBOTI 

 

 K největším úspěchům patří bezesporu umístění ve FLL. Tým CO2 potřetí v řadě získal absolutní vítězství a reprezentoval ČR na začátku 

prosince na Semifinále FLL zemí Visegrádu v polském Gdaňsku, kde opět zvítězili. V lednu 2012 se účastnili celoevropského finále v Německu, 

kde skončili čtvrtí v kategorii Robotgame a celkově na 11. místě. Blahopřejeme! 

 

      

DÝNĚ A PODZIMNÍ VAZBY 

 

 Již potřetí jsme poslední říjnový den uspořádali výstavku – Dýně a podzimní vazby. Návštěvníci, a nebylo jich málo, si mohli prohlédnout 

různě vydlabané nebo vyzdobené dýně a tykve. Jako novinku jsme spolu s dětmi ze ZÚ Zdravé vaření a ZÚ Cukráři, připravili ochutnávku dobrot 

připravených právě  z dýní. Na stole se tak objevila bábovka, buchta, polévka, ale také dýňový kompot. Na závěr porota ocenila nejzajímavější výtvory 

diplomy a drobnými věcnými cenami.  

                                  Iva Janošťáková 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 

 

 Tato podzimní akce se již stala naší tradicí. Děti se v doprovodu rodičů sešly na nádvoří, kde porota vyhodnotila nejkrásnější, ručně vyrobené 

lampiony. Potom jsme se  vydali přes náměstí do naší zahrady, kde děti  čekalo to, na co se nejvíce těšily – hledání pokladu. Letos ztížený velkým 

větrem, který zhasínal svíčky…. I přesto byl poklad nalezen a rozdán. Na závěr jsme všichni společně zazpívali broučkům ukolébavku a uložili je do 

hromady listí k zimnímu spánku. 

                                                                                                                                    Zdenka Pěkná 

   

60. VÝROČÍ VZNIKU ZAŘÍZENÍ PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE V JESENÍKU 

 

 V roce 1953 vzniklo na Březinově ulici v Jeseníku první zařízení pro volný čas dětí a mládeže, ve kterém se scházeli účastníci zájmového 

vzdělávání až do roku 2006, kdy bylo přestěhováno do areálu bývalého kláštera Sv. Voršily na Průchodní ulici a kde je dodnes. 

 Během let se událo mnoho změn, které stojí za připomenutí… 



  

2004 

 

➢ zrušení SMP Jeseník jako příspěvkové organizace Olomouckého kraje 

 

2005 

 

➢ výmalba a vybavení prostor areálu ZŠ Průchodní ulici 

➢ zavedení nových zájmových útvarů  (Chovatelství koní, Akvaristika, výuka španělštiny…) a výukových programů 

➢ pořízení nových zvířat do odchoven (krajta královská, hroznýš královský, užovky černé, červené, hnědé…) 

 

2006 

 

➢ přestěhování DDM do areálu na Průchodní ulici 

➢ vznik SVČ DUHA Jeseník spojením DDM+SMP Jeseník 

➢ barevná výmalba a ilustrace na stěnách ve vnitřních prostorách 

➢ vybavení celé budovy novým nábytkem 

➢ vybudování naučné stezky dřevin – finanční příspěvek z Nadace Veronika 

 

2007 

 

➢ natření všech EURO oken hlavní budovy 

➢ rozsáhlá rekonstrukce skleníků (2. etapa) 

➢ oprava podhledů a fasády hlavní budovy 

➢ oprava střechy a římsy hlavní budovy 

➢ oprava chodníků – položení zámkové dlažby 

➢ byli jsme jmenování KÚ Olomouc garanty soutěží okresních a krajských kol  MŠMT (předmětové i sportovní) 

➢ první jesenická Bambiriáda – prezentace volnočasových aktivit 

 

2008 

 

➢ odvlhčení budovy  

➢ položení zámkové dlažby na nádvoříčku 

➢ rekonstrukce dětského hřiště s instalací herních prvků 

➢ vybudování provizorního pódia 

➢ nákup učebních pomůcek pro environmentální výchovu – fin. příspěvek Lesů ČR 



  

2009 

 

➢ rekonstrukce odchovny hlodavců – finanční příspěvek z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  v Olomouckém 

kraji a  Lesů ČR 

➢ Duhový den dětí 

➢ nákup afrických bubnů pro ZÚ a výukové programy 

➢ I. ročník soutěže tanečních souborů Jeseník Dance 

 

2010 

 

➢ 3. závěrečná etapa rekonstrukce skleníků 

➢ vybudování zázemí pro údržbáře 

➢ zabezpečení zahrady a skleníků kamerovým systémem a infrazávorami – z dotačního programu MVČR 

➢ oprava altánu – finanční příspěvek Lesů ČR 

➢ oprava včelínu – finanční příspěvek Lesů ČR 

➢ spolupráce s probační a mediační službou Jeseník – zprostředkování společensky prospěšné činnosti u dětí mladších 15 let 

➢ Hurá na prázdniny – prezentace volnočasových aktivit 

 

2011 

 

➢ vybudování naučné stezky rostlin – finanční příspěvek Lesy ČR 

➢ oprava voliéry  a vybavení odchovny ryb, ptáků a obojživelníků  z  Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v Olomouckém kraji  

➢ úprava keramické dílny 

➢ rozšíření zabezpečovacího zařízení do prostor střediska ekologické výchovy 

➢ postupná realizace projektu Ing. Damcové na rekonstrukci zahrady- vykácení starých dřevin, založení nových záhonů 

 

2012 

 

➢ vybudování klubu a rozjezd  činnosti  (ve spolupráci s Městskou policií projekt na  vybavení klubu pro –náctileté z dotačního programu  

MVČR) 

➢ vyhlášení ekologické soutěže EKO-HRANÍ  – sběr plastových lahví ve spolupráci s Technickými službami Jeseník 

➢ položení zámkové dlažby na zahradě 

➢  nová střešní krytina na voliéře a zahradním domečku 

➢ zpevnění altánu 



  

  

2013 (chystáme) 

 

➢ opravu opadávající omítky na hlavní budově 

➢ doplnění zahradní voliéry o živá zvířata 

➢ otevření zahrady pro širokou veřejnost jako vzdělávací a klidovou zónu 

➢ vybudování naučné stezky hornin                                  

 



  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

II.pololetí 

2012/ 2013 
             

SPORTOVNÍ NABÍDKA JE JEDNA Z NAŠICH NEJROZSÁHLEJŠÍCH AKTIVIT 

 

 Oblasti tělovýchovy a  sportu je v SVČ DUHA  věnována velká pozornost. Najdete zde kroužky pro nejmenší a začínající zájemce, ale i 

kroužky, které uspokojí zájemce o výkonnostní sport. Velkou předností kroužků je to, že je vedou zkušení a kvalifikovaní trenéři. Činnost většiny 

kroužků vede účastníky k pravidelné účasti na soutěžích v rámci SVČ a AŠSK za své ZŠ ale řada kroužků se účastní sportovních soutěží po celé ČR.  

 Téměř všechny ZÚ však mají takovou náplň, aby se jich mohli účastnit všichni, tedy i ti méně talentovaní a mohli tedy trávit svůj volný čas 

radostně a bez stresů. Jen několik sportovních oddílů je zaměřeno především na výkon. 

 Tělovýchovné zájmové útvary vycházejí z významu pohybu pro naše zdraví, který byl jasný už našim prapředkům. Již ve středověku používali 

lékaři rčení, že pohyb možná nenahradí všechny léky, ale ani když použijeme všechny léky dohromady, tak nenahradíme pohyb. O této pravdě asi dnes 

už nikdo nepochybuje. 

 Proto se v našich tělovýchovných zájmových útvarech snažíme vytvořit v dětech vztah k pravidelnému pohybu i v určitých specializacích. 

Věříme, že se to promítne i v jejich dalším životě k jejich prospěchu. 

Vždyť mezi civilizační choroby se již začínají řadit problémy s páteří. Je to způsobeno především pasivním trávením volného času. Nehýbeme se tolik 

jako naši předkové, svaly nám slábnou, páteř je příliš přetížená a začíná bolet. Později se mohou z nedostatku pohybu rozvinout i různá závažnější 

onemocnění.   

 Činnost sportovních útvarů je nejvíce závislá na jejich vedoucích. Proto si velmi vážíme všech, kteří dětem věnují svůj volný čas. Bez našich 

vedoucích a také  dobrovolných spolupracovníků při zajišťování všech soutěží bychom tak rozsáhlou činnost nezvládli. Vždyť ve školním roce 2012-

2013 organizovalo SVČ DUHA 90 sportovních akcí s téměř 6000 účastníky. Všechny hodiny, které byly odpracovány při činnostech 

tělovýchovných kroužků a především při přípravě sportovních soutěží, které též motivují mnohé děti k pravidelnému tréninku, nelze ani spočítat. Proto 

patří všem našim spolupracovníkům velké DĚKUJEME. 

                         Mgr. Jiří Hanefl 



  

 

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

 Školní rok utekl jako voda, ve Středisku ekologické výchovy je nezvyklé ticho a pracovníci přírodovědného oddělení chystají své svěřence 

v odchovnách na prázdniny. A co všechno jsme za ten uplynulý rok stihli a zvládli? O změnách v odchovnách jsem Vás informovala v minulém čísle 

Tykadla, ale za posledního půl roku je největší kus práce určitě vidět na naší zahradě. Na ní, za finančního přispění sponzorů  Lesů ČR,  probíhají 

veliké změny. Ať už je to výsadba nových keřů, dokončení a osázení květinových záhonů, nebo tvorba sukulentové skalky v posledním skleníku, za 

což zaslouží velikou pochvalu naše zahradnice paní Pavla Luljaková, která všechny uvedené činnosti zvládá s citem pro zahradu, nebo velká 

rekonstrukce a úprava voliéry, která je v tuto chvíli připravena na nové nájemníky (o nich vás budeme již brzy blíže informovat) a za to zase patří 

velký dík panu údržbáři Josefu Janošťákovi. Společnými silami tito naši dva zaměstnanci upravili malé zahradní jezírko, ve kterém se krásně daří jak 

zástupcům flóry, tak několika druhům z říše fauny. Ale to ještě není všechno. Díky paní Mgr. Marii Horáčkové byla dokončena práce na naučných 

cedulích u jednotlivých záhonů a ve sklenících, takže každý návštěvník naší zahrady se může nejen potěšit pohledem na rozkvetlou oázu klidu, jakou 

toto místo beze sporu je, ale také si přečíst základní údaje o rozmanitých druzích rostlin – sukulentů, pralesních a pokojových rostlin, trvalek, letniček, 

skalniček, travin nebo bylinek, které na zahradě a ve sklenících pěstujeme.Doufám, že předešlé řádky, které píšu hlavně jako poděkování svým 

kolegům, pro Vás budou jakousi pozvánkou, jež přivede Vaše kroky do areálu Střediska volného času Duha, abyste si o naší krásné zahradě mohli 

nejen přečíst, ale také si ji na vlastní oči prohlédnout. Srdečně Vás zveme. Bude se Vám u nás líbit! 

                                   Ing. Jana Hálová 

                                      vedoucí SEV 

VÝSTAVA  ŘEMESEL V PRUDNIKU 

 Jako každým rokem,tak i letos jsme se zúčastnili ve dnech 7.-8.6. 2013 již 16. ročníku výstavy lidových řemesel v Prudniku. Zúčastnily se i dvě 

členky ZÚ Keramika, které vystavovaly nejen své nejzdařilejší výrobky, ale i výrobky svých kamarádů a dospělých. V letošním roce se zúčastnila také 

dvě děvčata ze ZÚ Dárky pro radost, která během výstavy předváděla zhotovení přáníček.    

                                                                                              Iva Janošťáková 

  

PATCHWORK  V KAPLI… 

 Koncem června proběhla v Kapli již 6. výstava patchworku. Původně byla plánovaná od pátku do neděle, ale vzhledem k velkému zájmu byla 

prodloužena až do středy. Své práce  vystavovalo patnáct členek klubu patchworku a 3 hosté.  

                                                                                                Zdeňka Pěkná 

ZLATÝ LIST 2013 

V pátek dubna jsme pořádali již devátý ročník okresního kola Zlatý list  v přírodovědně ekologických disciplínách. Šestičlenná družstva, která 

se skládají ze dvou hlídek, plnila na deseti stanovištích úkoly, které nám zabezpečovali: 

MÉ EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ  - Mgr. Marie Fačevicová SVČ DUHA  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -  Michal Ulrych CHKOJ 

ROSTLINY - zahradnice Pavla Luljaková , zahradnice SVČ DUHA Jeseník 

RYBNÍK, ŘEKA – Michal Schiffner, člen ČRS 

HMYZ – Květoslav Novák , externí pracovník SVČ DUHA Jeseník         



  

ASTRONOMIE – Veronika Pavelková, externí pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

LES - Ing. Petr Kučák, Lesy ČR 

HOUBY – Zdeňka Pěkná, pedagoká pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

ZVÍŘATA - Ing. Ludmila Janoštíková, externí pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

OBRATLOVCI – Ing. Jana Hálová, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

 Do krajského kola, které se konalo  v sobotu 18.5. 2013 v Olomouci,  postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ Lipová - Lázně a družstvo 

starších žáků ze ZŠ Česká Ves. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! 

                                                                                Mgr. V. Fačevicová 

 

V SOBOTU 1. ČERVNA NÁM POČASÍ NEPŘÁLO… 

proto jsme DEN DĚTÍ přesunuli a dobře jsme udělali! 

 

 

 

V pátek 21. června od 13.00 do 17.00 hodin svítilo sluníčko a tak náhradní termín nezklamal! Zábavná stanoviště byla plná dětí – malování na 

obličej, stříkání vodou na pohyblivý cíl, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, minigolf, hlavolamy, rýžování zlata, lovení rybiček, soutěže, kolo štěstí, 

den otevřených dveří u zvířátek, ve sklenících i na zahradě a další.  Nechyběl ani nafukovací hrad, skákací trampolína a jízda na  čtyřkolkách.  

 Děkujeme Městu Jeseník za poskytnutí finančního příspěvku, díky kterému byly všechny atrakce pro děti zdarma! 

       

CHOVEJ SE NA INTERNETU BEZPEČNĚ! 

V posledních letech je problematika internetu a sociálních sítí pro děti a mládež stále aktuálnější a bohužel je doprovázena nejen kladnými 

zkušenostmi. Převážná většina dětí a mladistvích má svůj počítač doma a přístup k internetu denně. Komunikace prostřednictvím sociálních sítí, chatů, 

e-mailů a dalších online messangerů je často doprovázena kyberšikanou. Kyberšikana je druh šikany prostřednictvím technických nosičů, říká se jí 

rovněž počítačová šikana. Děti a mladiství si často neuvědomují, že to, co ještě považují za legraci, může dotyčného ponižovat, urážet, zesměšňovat a 

značně mu psychicky ubližovat.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zařadit mezi nabídku výukových programů pro třídní kolektivy 90 minut dlouhý program s názvem 

„KYBERŠIKANA – BEZPEČNÝ INTERNET“. Během tohoto společného semináře se žáci dozví základní terminologii, informace o problematice 

kyberšikany, shlédnou několik videí smutných příběhů, které s daným tématem souvisí. Dozví se zásady slušného chování na internetu – NETIKETA 

(internetová etiketa), jsou srozuměni s listinou dětských práv a svobod na internetu a zábavnou formou pomocí her si sami vyzkouší, že je vskutku 

téměř nemožné zjistit, kdo sedí „na druhé straně“ za počítačem. Hra se jmenuje „HÁDEJ, KDO JSEM“. V této hře jsou žáci rozděleni do dvou skupin. 

Každá skupina se posadí za jeden počítač, zvolí si libovolné zvíře a dostane hrací kostku. Na chatu se skupiny vzájemně dotazují protihráčů otázkami 

typu: „Jsi savec?“, „Žiješ ve vodě?“, „Jsi domácí zvíře?“, atd… Než druhá polovina odpoví na otázku, hodí si kostkou. Pokud padne sudé číslo, odpoví 

pravdivě, pokud se na kostce objeví číslo liché, pak budou lhát.  Dosud se nestalo, aby vzájemně skupiny poznaly, jaké zvíře si jejich protihráči zvolili. 

Touto hrou chci dětem a mladistvým naznačit, že když komunikuji s někým, s kým se seznámili na internetu, nemohou mít nikdy jistotu, že skutečně 

mluví s tím, s kým si myslí, že mluví. Nikdy se nedozví, zda jim dotyčný lže či mluví pravdu a zda za počítačem sedí 13-ti letý chlapec či 45-ti letý 



  

muž. V průběhu výukového programu s žáky rovněž hovořím o nejrozšířenější sociální síti FACEBOOK. Dostanou několik rad a doporučení, jak si 

svůj profil řádně zabezpečit, co by o sobě nikdy neměli zveřejňovat, jak se bránit nevhodných komentářům, nevyžádaným zprávám atd.  

Výukový program „KYBERŠIKANA – BEZPEČNÝ INTERNET“, navštívily již desítky žáků od 5. do 9. třídy ZŠ. Všichni byli tématem velice 

zaujati, aktivně spolupracovali, zapojili se do diskuze a ze shlédnutých videí byli natolik šokováni, že věřím, že absolvovaný seminář pro ně byl 

užitečným. Ve školním roce 2013/2014 budu tento výukový program opět nabízet a doufám, že se bude těšit hojným návštěvám třídních kolektivů jako 

v uplynulém školním roce.   

                                                            Mgr. Marie Horáčková  

PODĚKOVÁNÍ DDM ŠUMPERK 

 

 Chovatelské kroužky patří mezi  nejoblíbenější zájmové útvary v SVČ DUHA.  V odchovnách zvířat chováme více než 70 zvířat, na příklad 

křečky, křečíky, činčily, burunduky, morčata, králíky, andulky, hroznýše, krajty a jiné. Jesenícké  děti mají možnost navštěvovat tyto kroužky během 

školního roku po dobu více než 25 let.O prázdninách v rámci příměstského tábora „Putování naším krajem“ již řadu let  navštěvujeme  chovatelské 

zařízení v DDM v Šumperku. Chovají zde také  křečky, křečíky, myši činčily, potkany a další chlupáče,  avšak zdejší zařízení je proslulé svojí 

specializací na chov plazů a hmyzu. Jeho vedoucí pan Ing. Malec je v tomto oboru bezesporu velkou kapacitou.V DDM Šumperk  nás vždy čeká 

přívětivé přivítání  a pan Ing. Bořivoj Malec dětem  poutavě vypráví o životě zvířat, děti si zvířátka mohou pohladit a  také mohou shlédnout jejich 

krmení.  

 Děkujeme panu Ing. Malcovi za tuto dlouholetou spolupráci  a také za  rady poskytnuté při zřizování teraristického zařízení  u nás v Jeseníku.  

 

                                                                                               Ing. Ludmila Janoštíková  

                                                                  

60. VÝROČÍ VZNIKU ZAŘÍZENÍ PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE V JESENÍKU 

 

 U příležitosti tohoto výročí jsme uspořádali v úterý 2.4. 2013 v Kině Pohoda vernisáž výstavy, která návštěvníka informovala o šedesátileté 

historii a doplňovala fakta  dobovými fotografiemi. V příjemné atmosféře, za zvuku afrických bubnů dětí ze zájmového kroužku, byla výstava zahájena 

a každý návštěvník kina si ji mohl do konce dubna prohlédnout. Stejně jako výstavu vítězných prací 19. ročníku Přírodovědné korespondenční 

soutěže ke Dni Země. Každoročně se do obou kol soutěže zapojí okolo pětiset dětí a žáků z celého regionu. Soutěží se vždy v pěti kategoriích, zapojit 

se mohou jednotlivci i skupiny dětí a tématem, jak už název soutěže napovídá, je vždy příroda. A díky našim sponzorům – Lesům ČR s. p., 

Technickým službám Jeseník, a. s. a Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra, můžeme každoročně odměnit všechny, kteří se do soutěže zapojí.  

Děkujeme Městu Jeseník za poskytnutí příspěvku  na realizaci i posledního dne oslav. V pátek 21.6.  2013 od 18.00 hodin proběhlo v Kapli setkání za 

přítomnosti zástupců Města Jeseník, MKZ Jeseník, neziskových organizací, interních a externích pracovníků SVČ DUHA Jeseník a veřejnosti. 

Součástí byla vernisáž výstavy patchworku našeho zájmového útvaru, drobné občerstvení s poděkováním za dlouhodobou spolupráci. 

 

           Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

 

           



  

Termín: Místo: Zaměření: Věk: Cena: 

1. - 5.7. SVČ DUHA a okolí 
DUHOVÉ  HRÁTKY 
Příměstský tábor 

6 - 12 let 1050 Kč 

8. -12. 7. SVČ DUHA a okolí 

PUTOVÁNÍ  ZA 

POKLADEM  

Příměstský tábor 

8 – 12 let 
  

 
1100 Kč 

8.– 12.7. SVČ DUHA a okolí 
MALÍ  KUCHAŘÍCI 

Příměstský tábor 

   

7 – 15 let 
  

  

1300 Kč 

  

13–20.7. 
  

  

ČERVENOHORSKÉ 
SEDLO 

POBYTOVÝ TÁBOR 

  

8 – 15 let 
  

  

2900 Kč 

22.-26.7. SVČ DUHA a okolí 
PUTOVÁNÍ NAŠÍM 
KRAJEM 

Příměstský tábor    

  

6 - 13 let 

 

1150 Kč 

29.7-2.8. SVČ DUHA a okolí 
MALÉ HRÁTKY nejen se 
zvířátky 

Příměstský tábor  

 
6 – 10 let 

  

 

1000 Kč 

3.- 10.8. 
NÁCHODSKO 
ubytovna DDM Náchod 

POBYTOVÝ TÁBOR  
8 -13 let 
  

 
3300 Kč 

12.-16.8. KRYTÝ BAZÉN   

Příměstský tábor s 

PLAVECKÝM 
VÝCVIKEM 

a doplňkový program 

6 - 13 let 
  

950 Kč  

19.-23.8. 

 

  

SVČ DUHA a okolí 
DUHOVÁ DÍLNA 
Příměstský tábor 

 
8 -13 let 

   
1350 Kč 

19.-23.8. Ranč Orel Česká Ves 
Příměstský tábor  
S KOŇMI – jízda na koni a 

bubnování 

 

od 10 let 

 

1500 Kč 

19.-23.8. 
BIKROSOVÁ  DRÁHA 
Jeseník 

SOUSTŘEDĚNÍ členů 

bikrosového ZÚ a zájemců 

o bikros  

  
6 - 13 let 

  
0 Kč 



  

 

 

 

   Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportovní 
výtvarné, hudební a 

dramatické 
přírodovědné ostatní 

 

Karate 

 

Keramický kroužek  pro 
handicap.  děti 

Chovatelský kroužek 
drobných hlodavců 

Počítače - hry 

 

Cyklistika, bikros 

 

Keramika pro MŠ, ZŠ, 
dospělé 

Chov psů Programování 

Florbal 
Netradiční výtv. 

techniky pro pokročilé 

Chovatelství koní i pro 

začátečníky 

 

Zdravé vaření 

 

Košíková 
Dárky pro radost pro 

pokročilé 
Včelařský kroužek 

 

Malý cukrář 
 

Aikido Kytara + zpěv Chovatelství koček 

 

Studená kuchyně 

 

Jiu-jitsu Flétna sopránová Teraristický kroužek 
 

Malá modelka 

 

 

Sportovní hrátky 

 

 

Hra na africké bubny 

djembe 

Rybářský kroužek Hra Go 

Aerobic Mladá návrhářka Astronomický kroužek 
 

Historie a šerm 

 

Cvičení s míči 

 

Dramatický kroužek 

 

Akvaristický kroužek 

 

Malý reportér 

 

Posilování Westernové tance Loskutáček 
 

Lego-roboti 

 

Volejbal Hip –Hop, Breakdance Malý zoolog 

 

Mladý kutil 

 

Stolní tenis 
Patchwork, 

ruční textilní práce 
Za zvířaty kolem světa 

 
 

Angličtina pro MŠ, ZŠ 

 



  

 

 

I.pololetí 

 2013/ 2014   
 

 

PODĚKOVÁNÍ… 
 

Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají. Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru 

na výsadbu dřevin na naší zahradě, vybavení venkovní voliéry a vybudování naučné stezky hornin. V jarních měsících tak můžeme toto využít na 

výukové programy pro třídní kolektivy ZŠ  a také  jako prostor k pravidelné i příležitostné zájmové činnosti chovatelských kroužků s přírodovědně 

ekologickou tematikou. 

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou 

každoročně vyhlašujeme 2x do roka a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili 

již 20. ročník. 

Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi, který se  podílí  na  přípravě okresního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list v přírodovědně 

ekologických disciplínách.  

 Děkujeme lesní správě Jeseník za její vstřícnost a  dlouholetou podporu, bez které by naše  přírodovědně ekologická činnost byla značně 

omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této 

nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat více jak  sedmdesát menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás 

navštěvují.  

 A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“. 

 Také pan učitel Ladislav Šuška a jeho svěřenci ze skupiny Woodcraft si zaslouží naše poděkování. Moc si ceníme toho, že každoročně při 

Folklórním kosení v Chebzí pamatují na naše zvířátka a zcela nezištně posečou, usuší a dopraví do Střediska volného času DUHA velké množství sena 

nejvyšší kvality (naposledy ho bylo více, než třicet pytlů)! 

 Letos můžeme navíc poděkovat také panu inženýru Miroslavu Kopeckému z Lesní školky Jeseník, který nás zásobil velkým množstvím 

kvalitního slunečnicového semínka, takže můžeme v zimě přilepšit nejen ptáčkům na naši zahradě, ale také zvířátkům v našich odchovnách. 

                                        

                 Mgr. Vladislava Fačevicová 



  

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 137 kroužků obsahujících více než 60 druhů aktivit, které navštěvuje 1427 dětí, mládeže i 

dospělých. Spolupracuje s námi 74 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Za zvířaty kolem světa, Začínáme se zvířaty, po několika letech jsme opět otevřeli 

Můj kamarád kůň, rozšířili jsme nabídku o další kroužek Patchwork pro začátečníky,  Dárky pro radost určené pro pokročilé. a nový kroužek  

Keramika pro rodiče s dětmi.  

Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: Jak oříšek v ledu zachránil veverku, Mentální anorexie a bulimie, Kdo bydlí na 

zahradě, Návštěva v mraveništi a Domácí zvířata u nás a ve světě. 

 

 

BIKROS již trénuje na dráze… 

 

 

 Zájmový útvar bikrosu, ve spolupráci s Bikrosklubem Jeseník, patří mezi úspěšné sportovní činnosti v Jeseníku. Ke své činnosti využívá 

bikrosovou dráhu v okrajové části Jeseníku. Pravidelné tréninky jsou každé úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách v časovém rozmezí dvou hodin. 

S tréninky se začíná na jaře, jakmile roztají poslední zbytky sněhu. Pak je potřeba, co nejdříve, dráhu upravit, protože všichni závodníci se již těší na 

první výjezd na kole. Mimo pravidelných tréninků jsou většinou závodníci na dráze téměř každý den. Ke členům oddílu se pak přidávají mnozí další 

mladí jezdci, kteří využívají dráhu ke svému rekreačnímu ježdění.  

V letošním školním roce  jsme využívali pěkného podzimního počasí a tréninky na dráze probíhaly až do listopadu. V zimních měsících se připravují 

členové ZÚ  

v tělocvičně na ZŠ Jeseník a věnují se i dalším doplňkovým činnostem. Mladší členové navštěvují krytý bazén a kluziště a starší především posilují a 

jezdí na trenažéru. Ani bez této zimní přípravy by nebylo dosaženo velmi dobrých výsledků v závodech. 

Vždyť Bikrosklub Jeseník má dva mistry ČR a několik dalších jezdců patří ke špičce ve svých kategoriích.  

Vedle pracovníka SVČ DUHA se o nejlepší jezdce stará úspěšný aktivní závodník Marek Kudr, který je vzorem pro mladé jezdce. 

 

 Středisko volného času DUHA ve spolupráci s partnery pořádá velké množství sportovních soutěží a akcí. Vždy je garantem okresních kol 

základních i středních škol. 

     Jedinečnými soutěžemi jsou dlouhodobé  Jesenické ligy ve florbalu, košíkové a stolním tenisu. Tyto soutěže jsou motivací dětí k pravidelnému 

tréninku a všichni jsou pak rádi, že svými výkony dělají radost svým učitelům - trenérům.   

Jesenická liga ve florbalu byla vyhlášena již třetím rokem. Florbal se stává nosným sportem ve školní tělesné výchově a proto i Jesenická liga, jako 

dlouhodobá soutěž, přispívá ke zlepšování výkonu žáků. Toto se projevuje i ve vyšších postupových kolech Asociace školních sportovních klubů. 

Florbal je jedním ze sportů, ve kterých patří vítězná družstva okresu v krajském finále ke špičce a jesenické školy si zde získávají uznání. 

Poděkování tak patří všem učitelům, kteří věnují dětem ve sportovní činnosti svůj čas a vedení jednotlivých škol za vstřícnost při pořádání jednotlivých 

turnajů.                 Mgr. Jiří Hanefl 



  

PRÁZDNINOVÝ VÝLET KE KONÍM 

 

 V období podzimních i jarních prázdnin vždy pořádáme programy pro děti a nabízíme aktivity ve všech dnech trvání prázdnin. Mimo jiné 

jsem o podzimních prázdninách vyrazila s dětmi na ranč do České Vsi.  Zde si děti vyzkoušely  péči o koně, , prohlédly si stáje, sedlovnu, pastviny a 

samozřejmě se na koních také projely. Děti si samy koně vyčistily, vyhřebelcovaly a pomáhaly také při sedlání a uzdění. Dopoledne nám rychle uteklo 

a odvezli jsme si domů spoustu krásných zážitků.     

                                                           Mgr. Marie Horáčková 

 

9. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 

 Ve dnech 5 . - 6. listopadu 2013 se konal již  9. ročník Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého 

kraje. Cílem Krajské konference EVVO je prezentovat nabídku organizací působících v oblasti ekologické výchovy zejména na území kraje. 

Konference proběhla již tradičně v objektu  Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou u Olomouce. Již po šesté 

jsme přijali nabídku spolupráce na tvorbě programu a obsahové náplně této konference  a stali se tak partnerem Olomouckého kraje při jejím pořádání. 

V minulých letech jsme reprezentovali SVČ DUHA s následujícími výukovými programy: VP Včely a lidé, VP Léčivé rostliny, VP Ruční papír 

vlastnoručně, VP Stopy zvířat a prezentace SEV SVČ DUHA.  

 V letošním školním roce jsme nabídli ředitelkám a pedagogickým pracovníkům mateřských škol  VP Ruční papír vlastnoručně. Cílem tohoto 

výukového programu je přesvědčit účastníky, zejména děti, o tom, že při recyklaci papíru je možné užít si zábavy a vlastníma rukama vyrobit krásný  

výrobek z ručního papíru. Tím VP přispívá k podpoře třídění a využití využitelných odpadů. Ve spolupráci s Olomouckým krajem  a v prezentaci SVĆ 

DUHA chceme i nadále pokračovat. 

                    Ing. Ludmila Janoštíková 

  

MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK A MIKULÁŠ 

 

 Ve čtvrtek 5.prosince jsme pro děti i rodiče uspořádali již tradiční Malý vánoční jarmark, na kterém si mohli návštěvníci  zakoupit drobnůstky 

z keramiky, korálků nebo také svícínky z chvojí. Zároveň jsme oslavili Mikuláše a připravili pro děti adventní dílny (výroba vánočních dekorací, 

svícnů z chvojí, vizovické pečivo, atd.), prohlídku našich zvířátek, vánoční výstavu s besedou a také Mikulášský program na pódiu, kde si mohly děti 

za přednesenou básničku či zazpívanou písničku vylosovat něco dobrého z kouzelného košíku.  

                                                                                                         Mgr. Marie Horáčková 

 

FLL    2013 

 

Mezinárodní Semifinále FIRST LEGO League 2013 se uskutečnilo poprvé v historii v České republice. Nejlepších 18 týmů mladých konstruktérů a 

programátorů z Maďarska, Slovenska, České republiky a Bulharska se sešlo v sobotu 7. prosince 2013 v Jeseníku, kde od 8.30 do 16.00 hodin ve 

velkém sále IPOSu soutěžili  o postup do evropského finále této populární robotické soutěže. 



  

O soutěži: 

 

◾ FIRST LEGO League je celosvětová moderní, vědecky a technicky zaměřená soutěž pro 5-10 členné týmy dětí od 10 do 16 let. 

◾ FLL vznikla v roce 1998 v USA, v ročníku 2012/13 se jí zúčastnilo 200 000 dětí na čtyřech kontinentech, její popularita stále prudce roste. Hlavním 

cílem soutěže FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky, umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z 

programování. Cílovou skupinou soutěže jsou žáci a studenti základních a středních škol od 10 do 16 let, kteří jsou účastí v soutěži motivováni k zájmu 

o vědu a techniku. 

◾ Každý ročník soutěže má své téma, název letošního ročníku je Nature´s Fury a týká se řešení následků přírodních katastrof. 

◾ Soutěží se ve 4 disciplínách: hra robotů Robotgame, Prezentace výzkumného úkolu, Design robota, Týmová práce. 

◾ Všechny úkoly, jak pro výzkumný projekt, tak pro hru robotů, mají celosvětově jednotné zadání. 

◾ Ve střední Evropě soutěž organizuje německá nezisková organizace Hands on Technology (www.hands-on-technology.de) 

◾ V ročníku 2013/2014 se soutěže ve střední Evropě účastní 811 týmů v 7 zemích (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Česká republika, Maďarsko, 

Slovensko, Bulharsko). 

  

FLL v České republice: 

Soutěž připravuje výbor České ligy robotiky. Letos se v ČR uskuteční 8. ročník soutěže. 

FIRST LEGO League patří mezi soutěže podporované MŠMT. 

Mistrovství ČR FLL se uskutečnilo 9. listopadu současně v Praze a v Olomouci, celkem se soutěže zúčastnilo v České republice 29 týmů. 

Hlavním organizátorem pražského turnaje je Stanice techniků Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Praha 6. 

Hlavním organizátorem olomouckého turnaje je Dům dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci s UP Olomouc. 

Nejlepší týmy z obou českých turnajů se zúčastní mezinárodního Semifinále FLL (CZ/SK/HU/BG), které se koná 7. 12. 2013 v Jeseníku.   

Hlavním organizátorem Semifinále bylo Gymnázium Jeseník ve spolupráci se SVČ Duha Jeseník, Městem Jeseník, Olomouckým krajem a 

Univerzitou Palackého. 

A jaké byly výsledky? 

 Nás samozřejmě nejvíc zajímaly oba jesenické týmy. Velkou radost měl tým R.U.R. ze stříbra za Teamwork, tým CO3 zase slavil zlato z 

Research Project. Celkově se víc dařilo mladším CO3, kteří vybojovali mezi 19 týmy celkové 5. místo a kvalifikovali se tak mezi evropskou elitu do 

Central Europe Final, které proběhne v lednu 2014 v německém Paderbornu. 

Celkovým vítězem Semifinále se stal tým Galeje (SK), na druhém místě skončili DisasterUs (BG), třetí místo obsadili LegoRockers (HU) a čtvrtí 

skončili KASAPIN40 (BG).  

CO NOVÉHO V SEV 

 

 Některé věci se ve Středisku ekologické výchovy nemění. Stále jej pravidelně navštěvují téměř dvě stovky dětí milujících přírodu. Také letos je 

největší zájem o Chovatelské kroužky, pokračuje spolupráce se ZŠ Boženy Němcové, kde probíhají zájmové útvary Teraristika a Začínáme se zvířaty. 

Také tento rok jsme s dětmi navštěvujícími Loskutáček a kroužek Malí zahradníci připravili krásnou Vánoční výstavu. Stále platí, že u nás mají 

http://www.hands-on-technology.de/


  

 otevřené dveře kolektivy ze škol i školek na našich výukových programech. Již tradičně byl otevřen zájmový útvar pro handicapované účastníky. Na 

zahradě pokračuje výsadba okrasných keřů. 

 Ale jako každý rok, i letos je tu několik novinek. Do našich odchoven přibyly zcela nové druhy. Ježek bělobřichý a párek zemních veverek 

Burunduka páskovaného, který si okamžitě získal všechny děti. Alvin je sice spáč, který se málokdy ukáže, ale Pepinka nám to bohatě vynahradí a 

s oblibou se nechá krmit slunečnicovými semínky. Další atraktivní přírůstek rozšířil řady našich svěřenců nedlouho před Vánocemi. Mýval severní 

Mapači je odchovanec Faunaparku v Lipové a jeho cesta do DUHY nebyla úplně jednoduchá. Stal se ale oblíbeným miláčkem jak dětí, tak nás, 

zaměstnanců SVČ. Je to všudybyl a každý den nám dokazuje, že své jméno nenosí nadarmo – opravdu si umývá všechnu potravu ☺. No a další 

novinkou na naší zahradě bude naučná stezka hornin, která je těsně před svým dokončením. Na závěr už mi jen dovolte, pozvat Vás k nám na 

návštěvu, opravdu je na co se koukat. 

                   Ing.Jana Hálová, vedoucí SEV 

LÁZEŇSKÝ DORTÍK 

 Děti ze zájmového útvaru Malí cukrář navštívili 15.ledna soutěž Lázeňský dortík. Na této soutěži jsme měli možnost shlédnout, často až 

neuvěřitelné výtvory dortů, jejichž autory byli studenti gastronomických oborů. 

                              Zdeňka Pěkná 

ÚČES ROKU 2014 

 Ve čtvrtek 23.1. proběhla v SVČ DUHA Jeseník soutěž ÚČES ROKU 2014 na téma: ŘÍŠE POHÁDEK. Soutěže se zúčastnila spousta velmi 

šikovných dívek a dokonce i jeden chlapec. Vybrat nejlepší účesy bylo opravdu velice těžké, protože všechny výtvory byly krásné a hodny ocenění.  

Výsledky: 

1. kategorie:  1. Sarah Kroupová   - ZŠ Průchodní 

                      2. Simona Stiaková   - ZŠ Průchodní 

                          Kateřina Pavlíčková  - ZŠ  Průchodní 

                      3. Adéla Koždoňová   - ZŠ Průchodní 

 

 2. kategorie: 1. Monika Křenová   - ZŠ Vidnava 

                      2. Barbora Polášková   - ZŠ Vidnava 

                      3. Filip Kamenský   - ZŠ Nábřežní 

Cenu diváka získal za svůj model Filip Kamenský.                                                                                                                              Iva Janošťáková 

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ… 

 V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci s Klubem seniorů v Jeseníku. Velmi se nám vydařily akce, které proběhly v kroužku MLADÍ 

CUKRÁŘI. Naše první podzimní PEČENÍ bylo ve znamení jablíček. Společně jsme připravovali plněná pečená jablka a jablečné řezy, oboje se nám 

povedlo a děti se dozvěděly spoustu cenných rad. Navzájem si děti s babičkami vyměnily výborné recepty. Podruhé jsme se sešli při přípravě 

vánočního cukroví, které jsme pekli na náš malý Vánoční jarmark.  V kroužcích Dárky pro radost jsme připravili vánoční přáníčka, která jsme 

seniorům předávali v klubu na Dukelské ulici. Obě generace si v sobě našly zalíbení a ve spolupráci určitě budeme pokračovat společným výletem do 

přírody a setkáním v keramické dílně. Už se na to moc těšíme.            

                   Zdeňka Pěkná 



  

 

ÚČES ROKU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenu diváka získal za svůj model Filip Kamenský                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 II. pololetí 

2013/ 2014   
 

 Novinkou druhého pololetí byly příležitostné akce ve spolupráci s Priessnitzovými léčebnými lázněmi. V dubnu jsme se podíleli na Pálení 

čarodějnic, kde jsme zajišťovali zábavná stanoviště (lukostřelba, malování na obličej, hra na africké bubny, minigolf, hlavolamy, koloběžky a jiné) 

stejně jako při zahájení lázeňské sezony a při oslavě Dne dětí v areálu místních lázní. 

  

CHYTROST, SÍLA, RYCHLOST, KREATIVITA A VYTRVALOST 

 
    Těchto několik slov, v názvu, charakterizuje vlastnosti, které by měli mít roboti a hlavně jejich strůjci, aby mohli uspět na soutěžích s roboty. Těchto 

soutěží se ve školním roce zúčastní především tým R.U.R. nejen v ČR, ale i v zahraničí. Jeho vedoucí  Mgr. Roman Chasák věnuje se svými svěřenci 

stavbě a přípravě robotů mnoho času a přiváží do Jeseníku mnoho úspěchů. Reprezentuje tak svoji školu, Gymnázium Jeseník, ale také Středisko 

volného času DUHA, pod jehož hlavičkou, jako zájmový útvar, soutěží.  

     V pátek 30. května se uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže RoBoj 2014 pořádaný na Gymnáziu Jeseník. Za gymnázium se soutěže zúčastnily dva 

týmy - R.U.R. team a tým CO3. Bojovat přijely i týmy z Gymnázia Zábřeh a SPŠ Jedovnice. Celkem se při soutěžním dni představilo  třicet robotů 

v šesti kategoriích - Lego Sumo, Lego LineFollower (sledovač čáry), Lego Superbot (kombinace prvních dvou kategorií) , Lego Hroboj (deathmatch), 

Lego Dance a Lego Freestyle (jakýkoliv zajímavý robot) 

     Ve sledování čáry byli úspěšnější hosté. První dvě místa získali borci z Gymnázia Zábřeh a třetí místo robot z dílny SPŠ Jedovnice.  Naopak Sumo 

bylo jednoznačnou záležitostí bojovníků z týmu R.U.R, kteří obsadili všechny tři stupně vítězů v čele s již legendárním robotem Watapa. 

     V kategorii Superbot, kdy se počítalo nejlepší umístění v sumu i linefolloweru současně, jednoznačně zvítězil robot R.U.R., jehož autorem byl 

Tomáš Procházka. Asi největším překvapením bylo jednoznačné vítězství robota R.U.R. - Serebro v kategorii Hroboj, kde se svým robotem během 

krátké chvíle deklasovali ostatní soupeře benjamínci - Jáchym Cenek, Tomáš Kopřiva a Jonáš Bubík. 

     O stupních vítězů v dalších kategoriích rozhodovala porota. V kategorii Lego Dance prvenství ukořistili členové týmu CO3. Druhé a třetí místo 

patřilo robotům z dílny R.U.R. Freestyle dle rozhodnutí porotců vyhrál robot R.U.R - Autíčko na jehož konstrukci se největší měrou podílel Michael 

Potěšil z Jeseníku, následovaný druhým robotem SPŠ Jedovnice, který skládal Rubikovu kostku a třetím robotem R.U.R. - Gytá, kterého představil Jan 

Maceček. 

     Poděkování za organizaci akce patří všem členům týmu R.U.R., kteří pod záštitou Gymnázia Jeseník  a SVČ DUHA Jeseník odvedli skvělou 

práci.  

                               Mgr. Jiří Hanefl 

http://www.rurteam.cz/
http://gyza.cz/
http://www.spsjedovnice.cz/
http://www.gymjes.cz/


  

 

 

ZE SPORTU 
 

V uplynulém období jsme byli opět pověřeni organizací okresních a krajských kol sportovních a předmětových soutěží MŠMT. Naše činnost 

vycházela z celoročního plánu, který se nám dařilo plnit bez větších změn. Uskutečnily se všechny sportovní soutěže a akce, byla komplexně zajištěna 

činnost Okresní rady asociace školních sportovních klubů. Podařilo se naplnit ZÚ dostatečným počtem účastníků a po celý rok udržet jejich zájem.  

 Vedle základních okresních kol sportovních soutěží, které jsou pořádány tradičně podle zaměření na jednotlivá sportovní odvětví, kterým se 

školy na Jesenicku věnují, je kladen důraz na dlouhodobější soutěže, kde se formou turnajů setkávají žáci po několik měsíců. Tyto turnaje pak motivují 

žáky i k tréninku.  

 Nedá se hovořit o nějaké výrazně nejúspěšnější akci. Všechny tělovýchovné akce mají svůj význam, protože přivádějí k pohybu, pokud možno, 

co nejvíce dětí. Nejvýraznější soutěží byla Jesenická liga ve florbalu ZŠ, které se zúčastnila většina škol ve čtyřech kategoriích. Hrálo se po pěti 

turnajích od října do dubna a k tomu okresní finále florbalu. O tom, že je florbal na ZŠ nosnou činností, svědčí i druhý ročník okresního kola florbalu 

žáků 1.stupně ZŠ. Zúčastnilo se 11 škol.  

           Vedle florbalu je tradiční Jesenickou ligou i košíková, které se zúčastňují školy též z okresů Bruntál a Šumperk a v nové podobě i stolní tenis, 

především pro žáky 1. stupně. V letošním školním roce se, po delší odmlce, konala i soutěž v atletice středních škol a byla hodnocena velmi dobře. 

Většina akcí se koná ve spolupráci s partnery, kteří pomáhají zajišťovat sportovní soutěže na vysoké úrovni. 

 

                              Mgr. Jiří Hanefl 

 

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY  

 
 Od druhého pololetí školního roku 2013/2014 jsem nabídla druhému stupni základních škol nový výukový program se sociopatologickou 

problematikou s názvem PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY. Tento program trvá 60 minut a je určen pro dívky i chlapce od 6. do 9. třídy ZŠ. Výukový 

program obsahuje  prezentaci na téma problematiky mentální anorexie, bulimie a záchvatovitého přejídání, zdravotních problémů, ohrožení a 

nebezpečí, které za těmito poruchami vězí. Prezentace je proložena fotografiemi nemocných dívek i chlapců. Žáci mají možnost udělat si test pro svůj 

přehled, jak jsou na tom v oblasti výživy a vztahu sami k sobě. Součástí výukového programu je také téma správné výživy, potravinové pyramidy a 

zdravého životního stylu. Na závěr žáci shlédli videorozhovor s léčenou anorektičkou. Za uplynulé pololetí jsem se setkala s velkým zájmem z řad 

učitelů o tento výukový program a navštívila jsem druhý stupeň základních škol v Supíkovicích, Mikulovicích, Vidnavě, Adolfovicích a také septimu 

jesenického gymnázia. Jsem velmi ráda, že téma vzbudilo patřičný ohlas i u žáků a doufám, že zvětšením povědomí o nebezpečí, které tyto poruchy 

přinášejí, se sníží počet postižených dívek i chlapců.  

                                                                                                                                                Mgr. Marie Horáčková 



  

 
NOVÁ TERÁRIA V ODCHOVNĚ PLAZŮ 

 

 
 Začátkem září jsme naplánovali rekonstrukci odchovny plazů a začali jsme se poohlížet po firmách, které vyrábí na zakázku terária. Oslovili 

jsme jich několik a někteří nám zaslali cenovou kalkulaci. Vybraná firma z Nového Jičína terária přivezla a také do našich prostor nainstalovala. 

Zhotovení terárií i s podstavnými skříněmi stálo bez mála 43 000,- Kč. Velké poděkování patří LESŮM ČR, od kterých jsme na realizaci dostali 

15 000,- Kč a tak také díky jejich přispění, mohou naši hadi a chameleoni žít v nových a lepších podmínkách.  

 

                                                                                               Mgr. Marie Horáčková 

 

 

JARNÍ VYCHÁZKA SE SENIORY 

 

 
 Naše organizace již delší dobu spolupracuje s Klubem seniorů v Jeseníku. Společnou zimní vycházku se sáňkováním a stavěním sněhuláků nám 

překazila letošní zima bez sněhu, ale 28. dubna jsme vyrazili na vycházku jarní. V rámci zájmového útvaru Loskutáček, který v letošním roce 

navštěvovalo devět dětí, jsme se společně se čtyřmi členkami Klubu seniorů vypravili do parku. Celou akci jsme pojmenovali Prameny a flóra 

v Jeseníku a pro děti bylo nachystáno krásné a zajímavé vyprávění o pramenech a mohly si prakticky vyzkoušet poznávání jarních bylin. Největší 

překvapení na ně však čekalo po návratu do DUHY, kde byly odměněny nejen diplomem, ale také sladkou odměnou, kterou pro ně upekly členky 

Klubu. Dětem se společná vycházka moc líbila a už teď se těší, že příští zimu bude dost sněhu i na společné zimní radovánky.   

             

                  Ing. Jana Hálová 

 

KERAMICKÉ SOUTĚŽE 
 

 

 Jako každý rok i letos jsme pro všechny členy ZÚ Keramika vyhlásili dvě keramické soutěže. V prvním pololetí na téma Vánoční dekorace a 

v druhém téma, které se dětem obzvlášť líbilo, Ptáci. Zapojili se všichni členové od mateřských škol až po dospělé. Nejnápaditější a nejzdařilejší 

výtvory jsme ohodnotili malým dárkem a diplomem. Všechny práce jsme vystavili v našich prostorách. I v novém školním roce se mohou všichni těšit 

na nová témata. Tentokrát Vánoční kachlík a  Keramika v kuchyni.  

                             

                     Iva Janošťáková 



  

 

UKONČENÍ KROUŽKU MALÍ CUKRÁŘI 

 
 Třetí červnový víkend jsme s dětmi z kroužku Malí cukráři prožili na chatě v Ostružné. Podnikli jsme výšlap na Paprsek, kde jsme si za 

odměnu pochutnali na borůvkových knedlících. Abychom nešli stejnou cestou, vraceli jsme se přes Petříkov zpět. Večer nás čekalo opékání špekáčků, 

hry a soutěže. Přestože nám počasí příliš nepřálo, děti byly spokojené.  

                                                                                                             Zdenka Pěkná 

                                                                                                 

PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA 

 
 Na začátku prázdnin jsme otevírali již tradiční výstavu patchworku v Kapli. Tentokrát výstava trvala dva týdny. V letošním roce jsme 

vystavovali práce nejen pokročilých, ale také ve velké míře i práce začátečnic. Všechna vystavovaná díla, byla nádherná a originální, a protože byla 

výstava částečně prodejní, mohli si návštěvníci udělat radost zakoupením výrobku. 

     Navíc jsme výstavu obohatili o práce dětí i dospělých z kroužku Keramika. Výstava měla opět velký úspěch. Těšíme se na tu příští… 

 

                                   Zdeňka Pěkná 

   

 

LÉTO, SLUNCE, PRÁZDNINY, TÁBORY A DUHA… 

 
 Tak by se zjednodušeně dalo popsat to, co jako v předešlých letech čekalo jesenické i mimo jesenické děti ve Středisku volného času DUHA 

Jeseník o prázdninách. Pestrá nabídka příměstských táborů, které byly tematicky zaměřené na turistiku, výtvarné činnosti, vaření, sport, plavecký 

výcvik, jízdu na koních ekologickou výchovu či výuku angličtiny hravou formou. Rovněž nechyběla spousta her, soutěží, zábavy a vznik nových 

přátelství. Pobytový tábor se tentokrát podařilo zorganizovat na Strážnicku v ubytovacím zařízení DDM Vracov. 

 Úplnou letošní novinkou pak byl víkendový pobytový tábor připravený Městskou policií Jeseník, pod názvem Policie baví děti. Všechny tábory 

byly koncipovány motivačně vzdělávací formou a pro děti byl připraven strukturovaný program podle potřeb a zájmů cílové skupiny a cílů tábora. Děti 

ve věku 7 až 15 let tak v průběhu táborů měly možnost zažít pocit úspěšnosti, vzájemné spolupráce, kamarádství, sounáležitosti s kolektivem, rozvíjení 

talentu a morálně-volních vlastností. Účastníci tábora měli možnost, mimo obvyklých táborových aktivit, poznat to, co o policii doposud znali jen 

z televize nebo filmu. Atraktivní byla zejména ukázka sebeobrany, policejní techniky a vybavení výjezdového vozidla HZS Jeseník. Děti si rovněž 

vyzkoušely nelehkou práci záchranářů při poskytování první pomoci pod odborným dohledem pracovníka ZZS Jeseník.  

 Letošní tábory byly výjimečné také tím, že se je podařilo prostřednictvím dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, bezplatně zajistit pro 

celkem 31 dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených OSPODem.  

                                       Bc. M. Táborský, preventista Městské policie Jeseník 

                   Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 



  

Nabídka na letní prázdniny 2014 

TERMÍN: MÍSTO: ZAMĚŘENÍ: VĚK: CENA: 

30.6.-4.7. 

  
SVČ DUHA a okolí Příměstský tábor HURÁ  PRÁZDNINY 7 - 15 let 1300 Kč 

7. - 11.7. 

  

SVČ DUHA a okolí 

  

MALÍ  KUCHAŘÍCI Příměstský tábor 

Dopolední vaření, odpolední výlety 
7 - 12 let 1450 Kč 

7. - 11.7. 

  
DUHA Jeseník, Jesenicko  8- 12 let 1100 Kč 

14 - 18.7. 

  
SVČ DUHAa okolí 

DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA Příměstský tábor pro  

dívky. Různé výtvarné činnosti, výlety , hry 
8- 13 let 1450 Kč 

21 - 25.7. 

  

KRYTÝ BAZÉN  Česká Ves  

SVČ DUHA Jeseník 

Příměstský tábor s PLAVECKÝM VÝCVIKEM 

a doplňkový program 
6 - 12 let 950 Kč 

28.7-1.8 

  
SVČ DUHA a okolí  Příměstský táborMALÉ HRÁTKY nejen se zvířátky 7 - 12 let 1000 Kč 

  

4.8.-8.8. 

  

SVČ DUHA a okolí 

 

  

Příměstský tábor DUHOVÉ HRÁTKY pro dívky i chlapce. Různé 

výtvarné činnosti, výlety , hry… 
6 - 10 let 1050 Kč 

8.8. – 10.8. MUNA Mikulovice 
POLICIE BAVÍ DĚTI 

Víkendový pobyt plný her, sportu a ukázek policejní práce  
7-14 let 800 Kč 

9.- 16.8. 

STRÁŽNICKO 

ubytovna DDM Vracov 

  

POBYTOVÝ TÁBOR  

Za poznáním kraje, poznání zajímavých míst, táborová činnost.  

8 -14 let 

  

 

3500 Kč 

18.-22.8. 
Ranč Orel Česká Ves 

  

Příměstský tábor S KOŇMI – jízda na koni 

a hra na africké bubny 

 

od 10 let 

 

1600 Kč 

  

25.-29.8. 

SVČ DUHA  

a okolí 

 

  

HRÁTKY S ANGLIČTINOU 

Výuka hravou formou, výlety soutěže, výtvarné činnosti 
7 -10 let 1500 Kč 



  

 

I.pololetí 

 2014/ 2015  
 

PODĚKOVÁNÍ… 
 

Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají. Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru, 

který jsme využili na rekonstrukci odchovny  plazů, ve výši 15 000 Kč. Během celého roku  tak můžeme  tento nový prostor  využívat na výukové 

programy pro třídní kolektivy ZŠ  a také  k pravidelné i příležitostné zájmové činnosti chovatelských kroužků s přírodovědně ekologickou tematikou. 

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou 

každoročně vyhlašujeme 2x do roka  a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme 

zahájili již 21. ročník. 

 Děkujeme panu Bc. Miroslavu Táborskému za pomoc při realizaci projektu Letní tábory s DUHOU. Úplnou letošní novinkou byl víkendový 

pobytový tábor připravený Městskou policií Jeseník, pod názvem Policie baví děti. Letošní tábory byly výjimečné také tím, že se je podařilo 

prostřednictvím dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, bezplatně zajistit pro celkem 31 dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin 

doporučených OSPODem (orgán sociálně-právní ochrany dětí).  
 A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“ a 

Lesní správě Jeseník. 

                                                

                                                                              Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 137 kroužků, které navštěvuje 1416 dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 74 externích 

vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Základy šití a textilní tvorba. Mezi letošní novinky patří také nové výukové 

programy: Kouření jeho nástrahy a dopady na lidské zdraví, Mýval špínu neskrýval a poctivě se umýval, Zdeněk Miler – malíř a ilustrátor, 

Bioodpady, Potomci pravěku a Papírové tvoření. 



  

PRÁZDNINOVÉ VYRÁBĚNÍ LAPAČŮ SNŮ 

 

 O jarních prázdninách v pátek byla pro všechny tvořivé duše připravena výroba lapačů snů.  Sešli 

jsme se v klubovně výtvarné dílny, kterou jsme do poslední stoličky zaplnili. 11 dětí a 3 dospělí se pustili do 

práce, při níž pilně procvičili trpělivost a vytrvalost. Omotávání kruhové kostry vlnou a vyplétání 

středového vzoru zaměstnávalo prstíčky natolik, div že se nepřimotali. Přidat poutko na zavěšení a dozdobit 

výrobek třásněmi s navléknutými pírky a vlastnoručně vyrobenými papírovými korálky - byla jen pomyslná 

třešnička na závěr. Každý ze zúčastněných odcházel s hřejivým pocitem dobře odvedené práce a díky 

svému lapači snů i s vidinou příjemně prosněných nocí.  

Bc. Marie Zbranková 

 

 

 

 

 

 

DÝNĚ A PODZIMNÍ VAZBY 

 

 Mezi tradiční akce, které u nás pořádáme,  patří i  soutěž Dýně a podzimní vazby. V letošním roce jsme zaznamenali největší počet soutěžních 

výtvorů, a to 74. Poprvé se zapojily i třídní kolektivy ze ZŠ Průchodní. Kromě krásné výstavky, kterou jsme přichystali v našem venkovním areálu,  

mohli návštěvníci ochutnat různé pokrmy z dýní např. bábovku, štrůdl, dort, puding i šátečky. Ze slaných pokrmů polévku  a rozmanité  pomazánky. 

Nechyběl ani tradiční dýňový kompot. Ke všem pokrmům byly připraveny i recepty. Na závěr porota ocenila nejzajímavější výrobky a samozřejmě  i  

nejchutnější pokrm. Zvítězil dýňový dort.   

              

                    Iva Janošťáková 

 

SCRAPBOOK 

 

 Počátkem října proběhla moc pěkná akce v Klubu seniorů v Jeseníku. Toto setkání jsme s paní Mgr.Trunečkovou naplánovaly na předvánoční 

čas a dohodly se na technice scrapbook. Pokud by někdo nevěděl, co  scrapbook je, tak to je velmi kreativní tvoření z papíru. Dají se udělat nádherná 

přáníčka, rámečky na obrázky či fotografie, dokonce i  celá fotoalba. My jsme vyráběli vánoční přání a jmenovky. Musím říci, že všichni byli velmi 

zapálení a naše tvoření uběhlo jako voda. Všem se jejich výrobky moc povedly a doufám, že naše spolupráce bude pokračovat. 

 

                       Zdeňka Pěkná 

 



  

MASOPUST V DUZE… 

 

 Prvního ročníku Masopustu ve Středisku volného času DUHA Jeseník se zúčastnilo přibližně 40 krásných masek, mezi kterými nechyběl ani 

tradiční kůň.  Užili jsme si bubenické vystoupení, rej masek na našem nádvoří, prošli jsme se jesenickým náměstím, popovídali o lidových zvycích a 

tradicích, které nám v našem městě tolik chybí. Všichni, kteří přišli, byli odměněni diplomem, čokoládou, omalovánkou. Naše první setkání jsme 

příjemně zakončili horkým čajem a koblížky. 

                         Zdeňka Pěkná 

 

UČES  ROKU 2015… 

 

 Ve čtvrtek 26. února se opět chodbami SVČ DUHA Jeseník linula vůně tužidel a laků na vlasy. Konal se další ročník naší soutěže Účes roku, 

tentokrát na téma FANTASY. První kategorie se zúčastnilo 13 párů (kadeřnice / modelka) a druhé kategorie 3 páry. Velmi nás potěšilo, že se mezi 

spoustou kadeřnic našli také 2 kadeřníci. Všichni soutěžící si zasloužili ocenění, účesy byly opravdu fantastické, módní přehlídka také a všichni jsme si 

společně užili pěkné čtvrteční odpoledne.  

                  Iva Janošťáková,  

 

SOUTĚŽE A  SPORTOVNÍ AKTIVITY ZŠ  

 

Ve školním roce 2014/15 chceme ve spolupráci s OR AŠSK v Jeseníku zvýšit zapojení škol okresu do sportovních soutěží. Nejde jen o to uspět svojí 

výkonností, ale přitáhnout k pohybovým činnostem co nejvíce dětí.  

Jsou doporučeny soutěže určené do jednotlivých stupňů hodnocení. 

I. Skupina : atletické soutěže, florbal, vybíjená, košíková 

II. Skupina : ostatní sporty zařazené v termínové listině OR AŠSK Jeseník 

III. Skupina : vlastní soutěže a sportovní akce pořádané na škole 

Kritéria hodnocení : 

- Pořádání základního kola na škole (výběr reprezentace školy) 

- Účast na okresních nebo okrskových kolech soutěží dle skupin 

- Umístění v okrskových a okresních kolech soutěží 

Rozdělení škol podle počtu žáků do skupin : 

   1/ Větší základní školy (Jeseník, Česká Ves, Gymnázium, Javorník, Mikulovice, Lipová lázně) 

   2/ Menší základní školy (Zlaté Hory, Vidnava, Žulová, Vápenná, Supíkovice, Bělá pod Pradědem) 

   3/ Malotřídky 



  

Při hodnocení bude také důležité místo zaujímat pravidelná tělovýchovná činnost na škole, ve které děti získávají pohybové návyky. Důležité je, že se 

sportovní kroužky neuzavírají ani před méně nadanými dětmi, ale naopak. 

Ocenění :  Středisko volného času DUHA předá vyhodnoceným školám sportovní materiál. SVČ DUHA a OR AŠSK klade důraz na dlouhodobé 

působení na děti a jejich motivaci ke sportování. K tomuto má přispět i možnost získat materiální ocenění.      

    

                      Mgr. Jiří Hanefl 

 

DEVÁTÝ ROK ROBOTICKÝCH ÚSPĚCHŮ 

 

 Jesenický tým CO3, který pracuje jako kroužek SVČ Duha Jeseník při Gymnáziu Jeseník, obsadil v únoru 2015 bronzovou příčku v 

mezinárodním Semifinále Southeast FIRST LEGO League v maďarském Debrecenu. Spolu se zlatem v kategorii Design robota si tak jesenické děti 

opět vybojovaly postup do velkého středoevropského Finále soutěže, které se uskutečnilo 8. března 2015 v Mnichově. V největším technickém muzeu 

na světě, mnichovském  Deutsches Museum, se střetlo nejlepších 24 týmů z celkového počtu 800 ze sedmi zemí střední Evropy (Německa, Švýcarska, 

Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska a ČR). Týmy změřily své síly a schopnosti ve čtyřech soutěžních FLL disciplínách (Robotgame, Design 

robota, Týmová práce a Výzkumný úkol). Jesenické děti se ve velké konkurenci neztratily a obsadily celkové 14. místo. Tým CO3 tak opět potvrdil, že 

Jeseník stabilně již devátým rokem patří v robotické a vědecké soutěži FLL k evropské špičce. Ač je to každý rok těžší a těžší v důsledku narůstající 

konkurence, stále můžeme být právem hrdí na výsledky dětí, které navštěvují nižší ročníky jesenického gymnázia. Přitom chybělo málo a 

v mezinárodním Semifinále FLL mohly Jeseník reprezentovat hned dva týmy ze tří, které letos na gymnáziu pracují – týmu R.U.R. unikl postup 

z českého národního kola jen o pouhé 3 body. 

Děkujeme tímto za podporu městu Jeseník i dalším sponzorům, bez jejichž přízně by nebyla účast na mezinárodních soutěžích možná.  

 

                                         Mgr. M. Dostálová, vedoucí ZÚ 

 

BIOODPADY 

 

 Od září 2014 probíhá i v Jeseníku a okolí sběr biologického odpadu ze zahrad a domácností. Na tuto skutečnost zareagovala i naše organizace a 

to hned dvěma způsoby. 

 Jednak jsme se v září zúčastnili velké akce Technických služeb Jeseník, a.s. zaměřené na propagaci sběru bioodpadů. Akce proběhla v pátek 19. 

září na jesenickém náměstí a pracovníci SVČ DUHA na ní nabídli několik atraktivních stanovišť – jízdu na koloběžkách, malování na obličej, 

stanoviště hlavolamů a rovnovážných aktivit a také vědomostní soutěže a testy, které měly za úkol zvýšit povědomí hlavně dětí a mládeže o 

problematice bioodpadů a nakládání s nimi. 

 Druhým naším příspěvkem k tomuto tématu je vytvoření a nabídnutí výukového programu Bioodpady. Tento program je v naší nabídce od října 

a je určen žákům 3. až 7. tříd. Ti se v něm mohou zajímavou a hravou formou seznámit s tím, co jsou bioodpady, proč je důležité je třídit a dále 

zpracovávat i s tím, jak funguje kompostárna u Supíkovic. 

                         Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy SVČ DUHA Jeseník 



  

    

 

VÝUKOVÝ PROGRAM „KOUŘENÍ, JEHO NÁSTRAHY A DOPADY NA LIDSKÝ ORGANISMUS“ 

 

 Na druhé pololetí školního roku 2014/2015 jsem si připravila pro třídní kolektivy základních škol nový výukový program s tematikou socio-

patologických jevů a sice „Kouření, jeho nástrahy a dopady na lidský organismus“. Tento program je vhodný pro všechny věkové kategorie základní 

školy. Program je samozřejmě přizpůsoben věku žáků. Pro 1. – 3. třídu je seznámení s tématem kouření zábavným a hravým způsobem, kde dětem 

vyprávím pohádku o Čudibábě a Čudifukovi, děti třídí obrázky, co voní a naopak co zapáchá. Jednoduchou formou děti uslyší, jak cigarety škodí, jak 

jsou drahé a životu velmi nebezpečné. Dokonce jedno dítko řeklo, že jediné, co si přeje k narozeninám je, aby maminka přestala kouřit a neubližovala 

svému zdraví. Starší žáci potom již shlédnou prezentaci, video, vyluští tajenku a samozřejmě nechybí ani závěrečná diskuze a otázky. Setkala jsem se 

s velkým zájmem a ohlasem na toto téma jak ze strany učitelů, tak i žáků, kteří byli mnohými informacemi doslova šokováni.     

 

                                Mgr. Marie Horáčková 

  

VÝUKOVÝ PROGRAM „MÝVAL ŠPÍNU NESKRÝVAL A POCTIVĚ SE UMÝVAL“ 

 

 Naše duhová mývalice Mapachi je již druhým rokem velkou kamarádkou všech dětí, které navštěvují přírodovědné kroužky a exkurze u 

zvířátek. Pro menší děti jsem si připravila výukový program právě o mývalu severním, který jsem doplnila tematikou hygieny a mytí rukou. Program 

navštěvují především děti z mateřských škol, ale i prvňáčci. V první polovině si povídáme o správném způsobu mytí rukou, že můžeme předcházet 

řadě nemocí pravidelným umýváním, jaké bakterie a mikroby se na rukou drží a také si říkáme několik básniček a říkadel o správné hygieně. Druhá 

polovina je potom věnována informacím o mývalu severním jeho životě a nechybí samozřejmě ani návštěva naší Mapinky… 

 

                  Mgr. Marie Horáčková 

 



  

VÝSLEDKY 

1. kola PŘÍRODOVĚDNÉ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽE 

pro jednotlivce a dětské kolektivy MŠ, ZŠ a Gymnázia Jeseník 

za rok 2014 - 2015 

 

Vážení přátelé,  

 

jako každý rok i letos před Vánocemi je tu vyhlášení výsledků prvního kola Přírodovědné korespondenční soutěže, kterou již tradičně 

vypisujeme ve dvou kolech. V tomto roce se soutěže zúčastnilo 274 soutěžících v pěti kategoriích. Stejně jako každý rok i letos patří naše poděkování 

nejen všem zúčastněným soutěžícím, ale také pedagogům, kteří v dětech podporují vztah k přírodě a pomáhají jim se do soutěže zapojit. 

A samozřejmě i našim sponzorům, bez jejichž pomoci, bychom nemohli udělat radost všem dětem, které se zapojí do naší soutěže. 

Diplomy a drobné ceny si můžete vyzvednout ve Středisku ekologické výchovy (SEV) při SVČ DUHA Jeseník od pondělí 15. 12. 2014 vždy 

v odpoledních hodinách (případně i jindy po předchozí telefonické nebo emailové domluvě). 

 Děkujeme Vám všem, přejeme klidné a spokojené svátky vánoční a těšíme se na druhé kolo naší soutěže, jehož zadání budeme rozesílat na 

začátku nového kalendářního roku.                     

                        

1.kolo 

Kategorie MŠ 

 

Kolektivy: 1. místo MŠ Supíkovice     

    MŠ Česká Ves  

    MŠ Žulová - Sluníčka  

  2. místo MŠ Písečná 

    MŠ Vápenná 

    MŠ Stará Červená Voda  

  3. místo MŠ Vlčice   

    MŠ Česká Ves – Včelky 

    MŠ Česká Ves  

    MŠ Kopretina - Jeseník 

 

Jednotlivci: 1. místo MŠ Česká Ves 

    MŠ Skorošice 

  2. místo MŠ Skorošice 

    MŠ Skorošice 

  3. místo MŠ Skorošice 



  

I.kategorie 

 

Kolektivy: 1. místo ZŠ Kobylá nad Vidnávkou    

    ZŠ Vidnava    

  2. místo ŠD při ZŠ Vidnava     

    ZŠ Lipová – lázně  

3. místo ŠD při ZŠ Vidnava 

   

Jednotlivci: 1. místo ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Zlaté Hory 

  2. místo ŠD při ZŠ Vidnava 

    ZŠ Skorošice 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Lipová – lázně 

  3. místo ZŠ Stará Červená Voda 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Skorošice 

 

II. kategorie: 

 

Kolektivy: 1. místo ŠD při ZŠ Vidnava 

   ZŠ Lipová-lázně  

 2. místo ZŠ Kobylá nad Vidnávkou  

   ZŠ - Lipová-lázně  

   ZŠ Lipová - lázně  

   ŠK při ZŠ Česká Ves  

3. místo     ZŠ Bělá pod Pradědem 

 ZŠ Lipová-lázně 

 ZŠ Mikulovice  

 

Jednotlivci: 1. místo ZŠ Javorník 

    ZŠ Lipová – lázně 

    ZŠ Lipová – lázně 



  

  2. místo ZŠ Javorník 

    ZŠ Lipová  - lázně 

    ZŠ Mikulovice     

  3. místo ZŠ Skorošice 

    ZŠ Zlaté Hory 

    ZŠ Lipová – lázně 

III. kategorie: 

 

Kolektivy: 1. místo ZŠ Bělá pod Pradědem 

    ZŠ Bělá pod Pradědem   

  2. místo ZŠ Bělá pod  

  3. místo ZŠ Bělá pod Pradědem     

    ZŠ Bělá pod Pradědem     

    ZŠ Bělá pod Pradědem  

Jednotlivci: 1. místo ZŠ Mikulovice 

    ŠK při ZŠ Vidnava 

  2. místo ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

  3. místo ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

IV.kategorie: 

 

Kolektivy: 1. místo ZŠ Vápenná     

    ZŠ Bělá pod Pradědem  

2. místo ZŠ Javorník  

3. místo ZŠ Bělá pod Pradědem 

Jednotlivci: 1. místo ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

  2. místo  ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

    ZŠ Mikulovice 

  3. místo ZŠ Mikulovice 

 



  

ZADÁNÍ 2. KOLA PŘÍRODOVĚDNÁ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽE  

 

Kategorie MŠ  Probouzení ze zimního spánku 

 

Spousta obyvatel lesa se ukládá k zimnímu spánku. Než však ulehnou do teplých pelíšků, musí si doupátko připravit, nasbírat dostatek potravy a mít 

dostatečnou tělesnou váhu a sílu, aby zimu v bezpečí a zdraví přečkali. Když zima končí, zvířátka se pomalu chystají k probuzení a přivítání jara. 

Pokuste se libovolnou technikou ztvárnit zvířátko probouzející se ze zimního spánku a jeho doupátko.  

 

 1.- 3. ročník ZŠ            Les v noci 

 

Všichni navštěvujeme les, ve kterém sbíráme houby, dáváme zvířátkům do krmelce dobroty, sbíráme rostliny, chodíme na procházky. Známe jej 

většinou však jen ve dne. Víme ale,  jak vypadá les v noci? Jak se chovají zvířata? Která zvířata spí, a která jsou vzhůru? Pokuste se ztvárnit noční les a 

život v něm. 

 

4.- 5. ročník ZŠ     Strážce lesa 

 

I les potřebuje svého strážce, který jej ochraňuje, zahání nepřátele, stará se o zvířata i rostliny, dbá na pořádek, klid a spokojený život. Strážce 

prozatím nemá jméno ani podobu… Je to zvíře nebo člověk? Kolik má nohou? Má srst, šupiny, peří nebo kůži? Vše necháme na vaší fantazii. 

Vymyslete a ztvárněte strážce lesa. Dejte mu jméno, podobu, napište o něm nějaké zajímavosti, kde bydlí, kde se ukrývá, jakým způsobem les chrání.  

 

6-  7. ročník ZŠ  Chráníme les 

 

Bohužel i les má své nepřátele, kteří jej ohrožují, znečišťují a zhoršují život zvířatům i rostlinám. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme zabránit 

poškozování lesa a pomoci ke spokojenému životu v něm. Jedním ze způsobů jsou výstražné cedulky, které upozorňují na to, jak bychom se měli 

v lese chovat a čeho se máme vyvarovat. Navrhněte výstražnou ceduli, která má chránit les proti zásahu nepřátel. 

 

8. - 9. ročník ZŠ  Léčivé rostliny 

Příroda je mocná čarodějka a ukrývá ve svých rostlinách spoustu léčivých účinků. Velké množství léčivých rostlin a bylin roste také v lese. Když jsou 

zvířata nemocná a necítí se dobře, sama instinktivně vyhledávají rostliny, které jim pomohou. Je dobré znát, které rostliny v našem okolí jsou léčivé a 

naopak, které jsou jedovaté a měli bychom se jim vyhnout my a zvířata také. Zjistěte, jaké rostliny můžeme v lese najít. Které jsou léčivé a které 

nebezpečné. Vyrobte pexeso s názvy rostlin a stručným popisem jejich účinku.  



  

II. pololetí 

 2014/ 2015  

 
 V oblasti tělovýchovy a sportu organizuje SVČ DUHA ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy na školách v průběhu školního roku téměř 100 

akcí. Tyto akce podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže a přivádějí je k pravidelnému tréninku ve sportech, které si oblíbí. Již druhým rokem 

tomuto napomáhá i vyhlášená Sportovní liga základních škol O pohár ministra školství. Ve školním roce 2014/15 jsme ve Sportovní lize uspořádali 

okresní kola v minikopané, florbalu, volejbalu, košíkové a atletice.  

 

Jedním z našich cílů je prosadit zdravý životní styl našich dětí. K tomu pochopitelně patří pravidelná sportovní aktivita. Proto vznikla myšlenka 

Sportovní ligy základních škol O pohár ministra školství. Nejde o to, aby z účastníků této ligy vzešly za každou cenu nové sportovní hvězdy. 

Nejdůležitější je, aby si co nejvíc dětí osvojilo lásku ke sportu, a aby se jim každodenní aktivní pohyb stal přirozenou potřebou,“ říká se v dokumentu 

ministerstva školství. 

Tuto myšlenku ministra školství Středisko volného času DUHA v Jeseníku, beze zbytku naplňuje. Jdeme však ještě dále. K podchycení co nejvíce dětí 

do sportovních aktivit jsme v letošním roce vyhlásili soutěž aktivity základních škol. Soutěž má motivovat žáky, učitele i rodiče, aby se věnovali sportu i 

v mimoškolních aktivitách. Nejde jen o to, zapojit se do více než 20ti 

okresních kol, ale pořádat sportovní soutěže na školách, ať již ve formě školních kol nebo vlastních tradičních akcí. 

 Na začátku nového školního roku 2015/16 budou předány diplomy a věcné ceny nejúspěšnějším školám. Nebudou to jen velké školy, ale i školy 

vesnické a malotřídky.  Mezi nejaktivnější určitě patří ZŠ v Jeseníku, České Vsi, Mikulovicích a Gymnázium Jeseník. Také však například menší školy 

v Černé a Staré Červené Vodě. Blahopřejeme! 

                                    Mgr. Jiří Hanefl 
 

 

ZLATÝ LIST – SOUTĚŽ DRUŽSTEV V PŘÍRODOVĚDNĚ EKOLOGICKÝCH DISCIPLÍNÁCH 

 

V pátek 24. dubna jsme pořádali již 11. ročník okresního kola soutěže Zlatý list 2015, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 43 let. 

Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek po třech, plnila na deseti stanovištích úkoly z těchto témat: obecná ekologie, ochrana životního 

prostředí, rostliny, rybník a řeka, les, hmyz, astronomie, houby, zvířata a obratlovci. 



  

 V letošním roce startovalo 93 dětí. Do krajského kola, které se konalo v Olomouci v pátek 22. května, postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ 

a MŠ J. Schrotha Lipová - lázně a družstvo starších žáků  ze ZŠ Česká Ves. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a 

ochotu při realizaci této soutěže! Jmenovitě Michalu Ulrychovi z CHKOJ, Michalu Schifnerovi z Českého rybářského svazu, Ing. Petru Kučákovi 

z Lesní správy Jeseník - Lesy ČR a  Bc. Veronice Pavelkové, demonstrátorce naší hvězdárny. 

                               Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

ZLATÁ VČELA 

 

 Oblastní včelařská soutěž ZLATÁ VČELA proběhla 25. 4. 2015 v Šumvaldu. Zúčastnily se jí 3 děti ze včelařského kroužku Střediska volného 

času DUHA Jeseník. Do Šumvaldu jsme ráno přijeli autobusem. Soutěž proběhla v místní základní škole, ve které už čekalo kolem dvaceti soutěžících. 

Na uvítanou nám připravili snídani – výborné párky. Po zahájení soutěže děti přešly do učebny, kde je čekal náročný test a poznávání včelařského  

zařízení a nářadí. Nakonec je čekala botanika – určování stromů, keřů a rostlin. Po ukončení soutěže následovalo vyhlášení výsledků. Jeseničtí včelaři 

zde byli poprvé, přesto se jim podařilo získat třetí (Eva Slívová), čtvrté (Richard Stojčev) a osmé (Lucián Poljak) místo. Po obědě (vynikající řízek 

s bramborami) jsme odjeli na nedalekou včelnici. Děti se rozutekly po areálu, dospělí si popovídali s místním včelařem.  Nakonec jsme navštívili 

Litovel, kde jsme vylezli na radniční věž, odkud byl nádherný výhled na okolní krajinu. 

                         V. Řeháčková, vedoucí kroužku SVČ DUHA Jeseník 

 

OKRESNÍ KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY 

 

 Středisko volného času Duha Jeseník a před jeho vznikem Stanice mladých přírodovědců byly a jsou dlouholetými organizátory okresních kol 

Biologické olympiády kategorií C a D (pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia). Letos 23. a 27. dubna 

proběhl již 49. ročník této soutěže, tentokrát na téma Život stromu. Biologická olympiáda patří k náročnějším soutěžím – už ve školním kole žáci 

pracují na třech úkolech, kterými jsou test teoretických vědomostí, poznávání rostlin a živočichů a praktická laboratorní úloha. Úspěšní řešitelé 

školního kola potom ještě musí pro postup do kola okresního vypracovat jeden z předložených vstupních úkolů. Samotné okresní kolo opět probíhá 

v těchto třech částech a komise navíc hodnotí vstupní úkol. Letošní okresní kola se sice konala v menším počtu – v mladší kategorii D soutěžilo 7 žáků 

ze čtyř škol a ve starší kategorii C 5 žáků ze tří škol našeho okresu – ale úroveň byla velmi vysoká. I přes poměrně obtížné a časově náročné zadání 

byly v obou kategoriích tři úspěšní řešitelé (viz tabulky), kteří se v květnu zúčastní krajského kola soutěže. Jako garant okresních kol  BiO bych ráda 

na tomto místě poděkovala všem pedagogům, kteří se podílí na přípravě žáků i na samotném hladkém průběhu soutěže, svým kolegyním, které 

pomáhají tuto soutěž organizovat i všem zúčastněným žákům za čas a energii věnovanou přípravě. A vítězům okresních kol držím palce v krajském 

kole!                                                                  Ing. Jana Hálová 

Poř. 
Jméno a příjmení 
kategorie D Škola 

Poř. 
Jméno a příjmení  
kategorie C 

Škola 

1. Halka Vašinková ZŠ Zlaté Hory 1. Marie Grimová ZŠ Zlaté Hory 

2. 
Vendula 
Matušková ZŠ Javorník 

2. Sandra Jurićová ZŠ Javorník 

3. Natálie Paschkeová ZŠ Žulová 3. Štěpán Jati ZŠ Supíkovice 



  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

 

 Ve čtvrtek 30. dubna jsme spolu s Priessitzovými léčebnými lázněmi uspořádali pro děti zábavnou akci plnou her, soutěží a stanovišť s 

nejrůznějšími úkoly.... Na našich stanovištích se malovalo na obličej, děti létaly na koštěti, na lopatě strkaly do pece Jeníčka s Mařenkou, ochutnávaly 

lektvary, střílely lukem, jezdily na koloběžkách, poznávaly zvířátka, bubnovaly na djembe a především často překonávaly strach z barevných 

čarodějnic, které však nebyly zlé., naopak rozdávaly dětem za splněné úkoly sladkosti. Celé odpoledne se velmi vydařilo a i počasí nám tentokrát 

přálo…      

                        Mgr. Marie Horáčková 

 

MLADÍ ASTRONOMOVÉ V PRAZE… 

 

 V sobotu 16. května se členové Astronomického kroužku SVČ DUHA Jeseník a několik dalších nadšenců pro astronomii vypravili na výlet do 

Prahy, kde probíhá velmi zajímavá výstava Gateway to space – Brána do vesmíru. 

 Začíná velkolepým prvním okamžikem vzniku sluneční soustavy před 4,5 miliardami let, pokračuje přes lunární výpravy programu Apollo až k 

současným orbitálním stanicím, do jejichž modulů mohou návštěvníci volně vstoupit. Nechybí zde průzkumné lunární vozidlo, v němž americké 

posádky podnikaly své průzkumné cesty po Měsíci, pestrá je i přehlídka kosmických skafandrů. Pozornost většiny návštěvníků však právem upoutají 

ohromné nosné rakety a kosmické lodě, které jsou zde v reálných velikostech a do mnoha z nich mohou návštěvníci vstoupit a prohlédnout si jejich 

vybavení zevnitř. Pro děti jsou asi nejatraktivnější trenažéry pilotování stíhačky a gyroskop, na kterém rotují ve všech možných směrech. Kromě 

zážitků byl pro děti odměnou i plakát výstavy, který zdarma získaly po vyplnění vědomostního kvízu. 

                          Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník 

     

SOUTĚŽ O NEJROZTOMILEJŠÍ MORČÁTKO A DOMÁCÍHO MAZLÍČKA 

 

 V letošním roce připravilo Středisko ekologické výchovy pro všechny milovníky zvířat novinku: soutěž o nejroztomilejšího domácího 

mazlíčka. V pondělí 25. května proběhla v prostorách SVČ DUHA Jeseník první soutěž O nejroztomilejší morčátko a zároveň výstava těchto 

oblíbených domácích mazlíčků. Čtyřčlenná porota vybírala ze sedmi zvířátek a neměla lehký úkol, protože roztomilá jsou všechna morčátka. A aby 

v tom těžkém rozhodování porota nebyla sama, mohli hlasovat i diváci, kteří se zúčastnili v hojném počtu a to jak děti, tak i dospělí. Vítězkou soutěže 

se stala krásně chundelatá samička Bambule a její majitelka Kateřina Knotková si kromě prvního místa odnesla také ocenění diváků.                                         

 Akce měla u dětí kladné ohlasy, a proto hned 22. června následovala další soutěž, tentokrát O nejroztomilejšího domácího mazlíčka, kam 

mohly děti přinést, kromě psů a koček, jakéhokoliv svého drobného zvířecího miláčka. Kromě docela běžných domácích zvířátek, jako jsou křečci, 

křečíci, andulky nebo želvy, se soutěže zúčastnila i jedna fretka, která se nakonec také stala vítězkou prvního ročníku.  Vzhledem k docela velkému 

zájmu dětí věřím, že se z této soutěže stane pěkná tradice a i v dalších letech se budeme setkávat při vybírání nejroztomilejších domácích mazlíčků. 

 

                     Ing. Jana Hálová SVČ DUHA Jeseník 

 



  

TURNAJ V GO…  

 

 Ve Středisku volného času DUHA v Jeseníku se 30. - 31. května uskutečnil již 19. ročník v deskové hře go. Turnaj přilákal do Jeseníku 24 

hráčů. Již od prvního kola bylo jasné, že o vítězství bude bojovat trojice nejsilnějších hráčů. Samuel Havelka (3.kyu) a Kamila Šamajová (4.kyu) z 

Ostravy a Jan Vráblík (4.kyu) z Prahy. Ti se ovšem porazili navzájem a vypadalo to, že bude rozhodovat pomocné kritérium - síla jejich soupeřů. V 

posledním kole však Vráblík a Šamajová prohráli se slabšími soupeři a to vyneslo na 1. místo Havelku. Z domácích se nejlépe umístil Jindřich 

Dvořáček (6.kyu) na 5. místě. Dobrý výsledek zaznamenal také Jan Vintr (19.kyu) z Jeseníku, který si ziskem 3 bodů zajistil novou výkonnostní třídu. 

V čase hlavního turnaje v go se uskutečnil také malý vyřazovací turnaj v piškvorkách. Ten vyhrál Michal Timko před Janem Vráblíkem (oba z Prahy) 

a Kamilou Šamajovou (Ostrava). Jsme rádi, že nám Středisko volného času DUHA poskytlo prostory pro pořádání turnaje a zveme všechny zájemce, z 

řad dětí i dospělých, o tuto zajímavou deskovou hru do kroužku go, který DUHA organizuje. 

                                                         Jindřich Dvořáček, vedoucí kroužku  

DEN DĚTÍ 

 

 V krásnou slunečnou neděli 31. května 2015 jsme oslavili společně se stovkami dětí a rodičů Den dětí. Akce se konala v areálu Priessnitzových 

léčebných lázní. Počasí bylo nádherné, účast dětí opravdu obrovská a věříme, že se stanoviště v Pohádkovém lese dětem líbila. V naší režii proběhlo již 

tradičně malování na obličej a lukostřelba. Tři pohádkové postavy – vodník, Ferda mravenec a ježibaba z perníkové chaloupky si pro děti připravily 

zábavné úkoly inspirované pohádkami. Každým stanovištěm prošlo za dopoledne přibližně 350 dětí, které úkoly úspěšně splnily a byly odměněny 

sladkostí, perníčkem a razítkem do Pohádkového listu. Jsme moc rádi, že počasí vyšlo a návštěvnost byla opravdu velká. 

                        Mgr. Marie Horáčková 

VÝSTAVA ŘEMESEL A LIDOVÉ TVORBY V POLSKU 

 

 Již tradičně se vybrané dívky ze zájmového útvaru Keramika zúčastnily spolu s vedoucími 18. Výstavy řemesel a lidové tvorby, která se konala 

5. - 6. června v Prudniku. Děvčata se seznámila s prací jiných vystavovatelů a všichni jsme načerpali spoustu nových nápadů, protože bylo, jako 

každým rokem, na co se koukat! 

                                         Iva Janošťáková 

 

 

PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA 2015 

 

 Letošní patchworková výstava v Kapli, byla opět velkolepou ukázkou zručnosti všech žen, které navštěvují patchworkový klub. 

Jako každý rok, tak i letos jsme  šily společný projekt. Rozhodly jsme se ušít deky pro děti z Dětského domova v Jeseníku. S vedoucí vychovatelkou p. 

Kapušovou  jsme vybraly  šest děvčátek ve věku od 4 do 11 let.  

 Pracovaly jsme ve dvojicích  a myslím, že vznikla velmi podařená dílka. Pro ostatní děti, jsme ušily krásné polštářky a drobné dárečky. To vše 

jsme slavnostně předaly dětem na vernisáži patchworkové výstavy v pátek 26.6.2015   
                          Zdeňka Pěkná 



  

 

LETNÍ TÁBORY  
 

Léto bylo ve znamení táborů, výletů a tvořivých činností pro děti a mládež. SVČ DUHA nabídlo 12 táborů - z toho 10 příměstských a 2 

pobytové.   

Příměstské tábory probíhaly v budově DUHY. Na výtvarně zaměřených Duhových hrátkách a Dívčí duhové dílně se děti dopoledne věnovaly 

tvořivým činnostem, vyrábění dárků, výtvarným technikám a keramice.  Postupně si tak mohly vyzkoušet výrobu mýdla, lapače snů nebo vlastnoručně 

malovaného trička. Novinkou byla účast paní Olejníčkové, která děvčata naučila zhotovit si překrásnou orchidej z drátků a batikovaných 

punčoch. Odpoledne bylo ve znamení výletů - balneopark v lázních, Jeskyně Na Pomezí, bazén v České Vsi nebo Velké mechové jezírko na Rejvízu. 

Tábor putování za pokladem objevoval zajímavá místa Jesenicka - Zlatorudné mlýny u Zlatých Hor, Priessnitzovy lázně, lanové centrum, Kronfelzov u 

Branné, kde si děti opekly špekáčky, povozily se na lanovce a na závěr hledaly poklad.  

Tábor se zvířátky byl zaměřen na péči o malé hlodavce, hady, želvy, plazy a také maskota našeho zařízení – mývala Mapachi. Dětem které 

milují koně patřil táborový Týden s koňmi a hrou na africké bubny djembe. Ráno zahájili bubnováním na africké bubny djembe a následně odjeli 

autobusem na ranč do České Vsi. Na ranči se učili, jak o koně správně pečovat a ohleduplně se k nim chovat, samozřejmě nechybělo ani uklízení stájí, 

čištění koní, sedlání a každodenní vyjížďky do terénu. Tábor s angličtinou probíhal formou her, soutěží, kvízu a zábavného učení. Odpoledne pak děti 

trávily v přírodě na výletech. Malí kuchaříci se na táboře rozdělili do tří družstev a postupně vařili polévku, hlavní chod a moučník. Navzájem si pak 

jídla ohodnotili a samozřejmě i ochutnali. Po dobrém jídle přišly vhod výlety a koupání. Tábor Policie baví děti proběhl pod záštitou Městské Policie 

Jeseník. Již podruhé strávily děti víkend plný her, dobrodružství a zábavy v areálu MUNY Mikulovice. Na programu se podílely záchranné složky, 

Hasiči a Policie ukázkami techniky a zákroků. Našla se chvíle i na tvoření, vyrábění, výlet a samozřejmě večerní opékání špekáčků. 

V Mikulovicích proběhl příobecní tábor zaměřený na turistiku. Děti nachodily spoustu kilometrů, absolvovaly tři celodenní výlety, vlakem na 

Ramzovou, pěšky do Petříkova, kde jezdily na bobové dráze a zpět pěšky na Ostružnou. Druhý výlet byl do Zlatých Hor – pěšky na Biskupskou kupu a 

zpět. Poslední červencový týden patřil dětem, které se přihlásily na pobytový tábor na Červenohorském sedle. Tábor byl zaměřený na turistiku a 

poznávání našich krásných Jeseníků, táborovou činnost a tvoření. Počasí dětem ukázalo všechny své tváře a tak se program musel přizpůsobit jeho 

rozmarům. Děti vyšlapaly na Praděd, Šerák, Velký klín a Červenou horu. Vyrobily si vlastní trika, přívěšek na klíče, plstily mýdla, vyráběly přáníčka. 

Každý den chodily na bazén, užily si přenášku Horské služby i s praktickými ukázkami a noční hru. Pobytový tábor ve Vracově objevoval krásy 

Strážnicka. Největším zážitkem byla návštěva Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště s výtvory z kovového odpadu – např. tramvají, 

letadlem, korábem nebo majákem s rozhlednou. Děti navštívily Muzeum železnice ve Vracově a zámek v Miloticích.  

Letošní prázdniny utekly jako voda, na památku dětem zůstala spousta krásných vzpomínek, nových přátelství a zážitků…  

Pavla Ježová 
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PODĚKOVÁNÍ… 
 

 Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají. Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru, 

který jsme využili na zhotovení laviček ve výši 20 000 Kč, které budou umístěny v jarních měsících na naší zahradě. Za uplynulé období jsme získali 

finanční dary ve výši 62 000 Kč (CAMPA NET, FENIX, HOSPORÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK, pan ONDRYÁŠ). Děkujeme!Upřímné poděkování 

patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme 2x do roka  a 

dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 22. ročník.Děkujeme panu Bc. 

Miroslavu Táborskému za pomoc při realizaci projektu Letní tábory s DUHOU II.  

A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“ a Lesní 

správě Jeseník. 

 

                                                               Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

OHLÉDNUTÍ ZA SLUNÍČKEM… 

 

 Letošní tábory byly částečně financovány prostřednictvím dotace z Projektu prevence kriminality MVČR. Bezplatně byl zajištěn pobyt  pro 

celkem 30 dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených OSPODem (orgán sociálně-právní ochrany dětí). Kompletní náklady na 

zajištění projektu činily 90 705 Kč.V rámci tohoto projektu „Letní tábory s Duhou II.“ jsme uspořádali také víkendový pobyt s policií pro děti ze 

sociálně slabého prostředí, které se účastnily i dalších táborů financovaných z výše jmenovaného projektu. Děkujeme za nadstandardní spolupráci 

s Městskou policií Jeseník, jmenovitě s Bc. Miroslavem Táborským. 

 Nechyběla ani pestrá nabídka příměstských táborů, které byly tematicky zaměřené na turistiku, výtvarné činnosti, vaření, sport, plavecký 

výcvik, jízdu na koních ekologickou výchovu či výuku angličtiny hravou formou. Pobytový tábor se tentokrát podařilo zorganizovat na Strážnicku 

v ubytovacím zařízení DDM Vracov a na Červenohorském Sedle. Novinkou letošních prázdnin byl příměstský tábor v Mikulovicích. 

 

 



  

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016 
 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 122 kroužků, které navštěvuje 1336  dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 68 externích 

vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Klub pro rodiče postižených dětí, Reportér a 

fotograf, Pc grafika, Mladý technik - Merkur Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: Nebezpečí a rizika požívání alkoholu, 

Savci jak je neznáte a Zdravě hravě. 

 

SPORT 
 

 Každý měsíc organizujeme na školách sportovní akce. I když je nosným sportem florbal, tak se daří žáky motivovat k účasti i v dalších druzích 

sportů. Výbornou úroveň mělo například letošní Okresní kolo v silovém čtyřboji, na kterém e sešly více než čtyři desítky chlapců a dívek v tělocvičně 

na ZŠ Nábřežní. Tato soutěž ukázala, že ti, kteří se nebojí zatížit své tělo pohybem, mohou být pro ostatní vzorem. Závodníci i přihlížející žáci viděli 

velmi pěkné výkony , které si zasloužily  potlesk diváků. Vždyť u chlapců vyšplhat jen za pomoci rukou na laně 4,5 m za 3 vteřiny, skočit snožmo 

trojskokem do vzdálenosti více než sedm metrů, na hrazdě zvládnou minimálně 15 shybů a udělat každou vteřinu sed-leh bez držení nohou bylo pro 

většinu soutěžících „hračkou“.  A to ani dívky nezůstávaly svými výkony o mnoho pozadu. Z vítězství se radovali žáci, jak chlapci, tak dívky, ze ZŠ 

Jeseník. Za své výkony byli odměněni pěknými cenami. S blížícím se teplým počasím se budou žáci připravovat v atletických disciplínách, protože je 

čeká několik náročných atletických soutěží. 

                  Mgr. Jiří Hanefl 

   

MLADÍ VČELAŘÍCI  

 

 Včelařský kroužek byl založen pod Stanicí mladých přírodovědců Jeseník 30.1.2003. Od té doby se rozvíjel pod vedením zkušeného včelaře 

pana Josefa Mrkvana. V roce 2007 proběhlo v Duze Setkání včelařských nadějí. V průběhu let se ve vedení včelařského kroužku vystřídali další 

vedoucí - pan Josef Mareček a sl. Vladislava Řeháčková, nyní vede kroužek Pavla Ježová a Jiří Jež. 

 Děti se v kroužku učí o včelách, anatomii včel, historii včelaření, o tom jak o včelky pečovat, rozvíjet včelstva, starat se o úly, pracovat se 

dřevem - vyrábět stavební rámky, správně a účelně včelařit v nástavkových úlech, předcházet rojení včel, nemocem, zpracovávat včelí produkty, stáčet 

med, vyrábět svíčky a výrobky z pláství a spoustu dalších zajímavých a užitečných věcí. Kroužek se pravidelně zúčastňuje celostátní soutěže Zlatá 

včela a v minulých letech děti získaly i hezká umístění. 

 Věříme, že se zájem o včelaření bude zvyšovat a že bude mladých včelaříků každým rokem čím dál víc. 

 

                           Pavla Ježová 

 

 



  

 

DRAKIÁDA 2015 
16.10. na kopci Fučík 

 I když nám  počasí celý týden nepřálo, dočkali jsme se ochlazení, deště i prvních sněhových přeháněk, přesto se na kopci Fučík nad 

autobusovým nádražím sešlo několik odvážných dětí a obětavých rodičů. Všechny děti byly zapsány do startovní listiny a zúčastnily se tak soutěže o 

největšího, nejmenšího, nejoriginálnějšího a nejvýše létajícího draka. Zpočátku foukal vítr a děti vesele běhaly s draky po louce. Nakonec draci zbyli 

na rodiče a děti se vrhly na zábavné sportovní soutěže - házení míčků do kbelíku, spojené míčky na branku a lov kuželek na udičku. Nakonec se 

všichni zahřáli čajem a po krátké přestávce mohly být vyhlášeny výsledky. Vítězové obdrželi diplomy, ceny a dráčkovy medaile. I když v malém 

počtu, strávili jsme na kopci jedno hezké podzimní odpoledne a těšíme se na drakiádu v příštím roce. 

 

 

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI 
4.11. - podzimní dekorace  

 Během kroužků probíhaly přípravy na dýňové slavnosti, děti z výtvarných kroužků, Tvořínka, Keramiky a Cukrářů dlabaly dýně, Malí cukráři 

pekli dýňové buchty a Dívčí klub vyráběl mýdlové podzimní dekorace. Podzimně vyzdobené nádvoříčko se proměnilo rozsvícenými dýněmi a 

zavěšenými dekoracemi na pohádkově strašidelný svět. Dětí se sešlo méně, ale rozhodně to neubralo na hezké atmosféře. Odborná porota vyhodnotila 

nejhezčí dekorace a vyřezávané dýně, děti dostaly diplomy a hezké ceny.  

 

 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 
 

11.11. - průvod broučků a berušek s lampiony a lampičkami  

 Na svatého Martina bývá dobrá peřina. V DUZE se sešlo na sv. Martina spousta dětí s lampiony a lampičkami, aby se rozloučily s podzimem a 

nachystaly pěknou peřinu pro broučky a berušky, aby mohli hezky v teple přezimovat. Účast byla velká, děti se mohly pochlubit krásnými 

vlastnoručně vyrobenými lampionky z papíru i skleněnými lampičkami s originálními malovanými vzory. Po zahájení a podzimní básničce, kterou 

nám přednesla šikovná asistentka Lucinka, si mohli rodiče prohlédnout vystavené lampiony a hlasovat o ten nejkrásnější. Na prvním místě se umístilo 

hned 5 šikovných dětí, které dostaly na památku diplom a hezké ceny. Oceněny byly i děti z DD Jeseník, které vyráběly podzimní skleněné lampičky. 

Pak se všichni broučci a berušky vydali průvodem přes náměstí kolem vodní tvrze do kouzelné zahrady. Po cestě je čekaly úkoly a otázky, které je 

zavedly až k velké hromadě listí. Tam měly děti poslední úkol - nachystat broučkům zimní pelíšek, uložit je a zazpívat ukolébavku. Když broučci 

usnuli, vypustili jsme lampionky štěstí, na které si děti namalovaly svá přání. Nakonec všechny čekal za odměnu poklad. Po cestě se děti i rodiče ještě 

zastavili na nádvoříčku DUHY, kde si mohli pobesedovat u občerstvení a zahřát se teplým čajem. Děkujeme všem dětem, které nám pomohly uspávat 

broučky a těšíme se na příští rok! 

 



  

MIKULÁŠ 
 

 Čertovské bububu a cinkání andělských zvonečků znělo Jeseníkem v sobotu 5.12. - městem chodil Mikuláš. 

 I my v Duze jsme se s dětma na příchod Mikuláše těšili a připojili se se svým předvánočním programem. Hned u brány se rozléhalo čertovské 

bubnování malých čertíků na africké bubny djembe. Na nádvoří areálu všechny vítali rozverní čerti. Každý mohl zazpívat písničku nebo říct 

mikulášskou básničku, pak dostal od čertů sladkou odměnu. Na vánočním jarmarku jste si mohli pořídit spoustu krásných výrobků dětí z tvořivých 

kroužků a dárečků pro své blízké - voňavé svíčky, zdravé cukroví, perníčky, vánoční svícny, ozdobná mýdla, keramické ozdoby, svíčky z včelího 

vosku a štěstíčka s překvapením. U okýnka se podával horký punč. V Duze si děti i dospělí mohli vyrobit vánoční přáníčka, svícny, voňavá jablíčka, 

ozdoby ze slaného těsta, sobíky, Mikuláše, čerty a andílky. Na závěr si všichni prohlédli odchovny exotických zvířat, plazů a malých hlodavců. 

 Z našich předvánočních dílniček se děti s rodiči přesunuli na trhy a živý betlém k vodní tvrzi a hezké odpoledne zakončili příchodem Mikuláše 

na náměstí Jeseníku, kde se za zpívání koled rozsvítil vánoční strom. 

 

 

ADVENTNÍ DÍLNIČKA 
12.12. - Výroba adventních věnců 

 

 V sobotu 12. prosince opět navštívily Středisko volného času DUHA děti z Dětského domova v Jeseníku, tentokrát proto, aby si vyrobily 

adventní věnec.S pomocí dospělých zvládly děti i náročnější část – obalení slámového věnečku chvojím a při následném zdobení přírodninami mohly 

popustit meze své fantazii.Za zvuku koled a v čajem provoněném prostředí vznikly opravdu krásné a originální vánoční dekorace.   

                       

ADVENTNÍ DÍLNA 
 

 K začátku adventu neodmyslitelně patří pravý, voňavý, vlastnoručně vyrobený adventní věnec. V naší sobotní dílničce se sešly šikovné děti i 

dospělí, kteří s fantazií vytvořili krásné věnce za smrkového chvojí, zdobené přírodninami, sušeným ovocem, vánočními stuhami, oříšky, ale i 

třpytivými hvězdičkami, korálky a plstěnými zvířátky. Na dveře jsme si vyrobili vánoční stromky z vrbových proutků a ozdob. Nakonec jsme si 

odpočinuli u voňavých svíček z včelího vosku. Výrobky se všem moc povedly a jistě budou kouzelnou ozdobou našich předvánočních domácností. 

Hezký a klidný advent všem! 

                                              Pavla Ježová 

JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE 15.2. - 19.2. 
 

 Jarní prázdniny nám počasím moc nepřály, proto jsme pro děti místo lyžovačky a sáňkovačky přichystali program v klubovnách Duhy. Program 

byl pro předem přihlášené děti a kdo se přihlásil, rozhodně neprohloupil. 



  

  V pondělí přišly děti na pc hernu, mohly si zahrát společně různé hry, najít si zajímavosti na internetu nebo si zahrát společně tankovou bitvu 

W.O.T. Počítačové hry jme střídali se stavěním modelů z Merkuru, nejhezčí modely byly oceněny a zbyl nám i čas na společenské hry, kvízy a 

malování. 

 V úterý se děti zúčastnily Duhových hrátek v odchovnách zvířat. Zahrály si spoustu her, vyráběly strašidelnou záložku do knížky, pohrály si s 

domácími mazlíčky a naučily se, jak se o ně starat. Děti z Dětského domova Jeseník přišly na keramickou dílnu a vyrobily si krásné velikonoční 

ovečky, beránky a další výrobky z keramické hlíny. 

 Ve středu se bohužel kvůli počasí zrušil plánovaný výlet na koně. Zato ve čtvrtek si ve dvou tvořivých dílnách mohly děti i dospělí vyrobit 

trička technikou stříkání barev, malování a tiskání. Vznikly tak krásná trička s barevným příběhem nebo mandalami. Večer se sešly šikovné 

patchworkářky, kterým pod rukama vznikaly úžasné výrobky z kousků barevných vzorovaných látek. 

 V pátek jste mohli z oken Duhy zaslechnout  zvuky afrických bubnů djembe, kde se pod vedením naší paní ředitelky mohly děti naučit několik 

podmanivých rytmů. 

 Společně strávený čas utekl jako voda a domů odcházeli všichni spokojení a plní zážitků. 

 

 

 

MASOPUST 
9.2. - Masopustní rej a průvod masek  

 Čí jsou hody????? Naše!!!!!!!! 

 Poslední den před škaredou středou, kdy začíná období půstu, jsme pořádně oslavili masopustním veselím v Duze a průvodem masek s veselým 

řinčením, cinkáním a bubnováním přes náměstí v Jeseníku. Do DUHY přišly děti i dospělí patřičně vystrojení v kostýmech a maskách příslušících 

staročeskému masopustu. Mohli jste obdivovat koně bělouše s bohatou hřívou, chlupaté medvědy, staré báby, lišky, psy, kočky, slamáky, bílé paní, ale 

i policistu, rytíře a princezny. Masopustní oslavy zahájili bubeníci Duhy svým prvním vystoupením na africké bubny djembe, poté jsme si krátce 

vyprávěli o masopustních zvycích a průvod více než 50 dětí a také dospělých vyrazil kolem vodní tvrze na náměstí. Veselými bubínky, triangly, 

řinčivými činely a rolničkami jsme všem připomenuli, že končí veselí a brzy začne půst. Na závěr dostaly všichni účastníci krásné diplomy za své 

originální masky a tradiční masopustní koblihy.  

 

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ A VÝROBKŮ V JESENICKÉ KATOVNĚ 
  

 V březnu jsme vyzdobili jesenickou Katovnu pracemi a výrobky dětí z různých kroužků SVČ DUHA Jeseník. Do výzdoby se zapojily děti 

z kroužku Tvořínek, Dárky pro radost, Keramika, Můj kamarád kůň a Dívčí klub. Mezi dětskými pracemi můžete vidět výkresy koní a zvířat, 

keramická zvířátka, stromy, různé ozdoby, ručně vyráběná glycerinová mýdla, vonné svíčky, výrobky z papírů, obrázky s jarní tematikou atd. 

Vyzdobená vitrína je volně ke zhlédnutí v Katovně denně od 9 do 17 hodin. Děkujeme Informačnímu centru za spolupráci a poskytnutý prostor.  

                      

                                                                                                                               Mgr. Marie Horáčková 



  

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU V KINĚ POHODA 

 
 Už od dob Přírodovědné stanice – předchůdkyně dnešního Střediska ekologické výchovy – probíhá každý rok ve dvou kolech Přírodovědná 

korespondenční soutěž pro děti a žáky z celého Jesenicka.  Každoročním vyvrcholením soutěže je potom dubnová výstava nejlepších prací v Kině 

Pohoda pořádaná ke Dni Země. Do soutěže se v každém ročníku zapojí okolo pěti set dětí, které soutěží v pěti kategoriích, buďto jako jednotlivci nebo 

jako kolektivy.Přestože jarní kolo ještě není uzavřeno, už teď můžu slíbit velký zážitek, protože výtvory prvního kola jsou opravdu zdařilé. Ať už jde o 

nápaditá řešení zadání Náladový chameleon v první kategorii nebo literární pokusy žáků čtvrtých a pátých tříd, kteří dostali za úkol vymyslet příběh o 

ztracených sovičkách. A protože fantazie dětí je bez hranic, určitě nás příjemně překvapí i kolo druhé, Třeba to, jak si děti poradí s vymýšlením nového 

druhu zvířete, nebo jak se vypořádají starší žáci s velmi populární výtvarnou technikou zentangle. Věřím, že všichni, kteří v dubnu navštíví Kino 

Pohoda a budou mít možnost shlédnout naši výstavu, mi dají za pravdu. A na závěr se sluší poděkovat našim dlouholetým sponzorům – Lesům ČR s. 

p., Technickým službám Jeseník, a. s. a Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra. Díky nim můžeme každoročně odměnit spoustu šikovných dětí a 

také díky nim má Přírodovědná korespondenční soutěž tradici již více, než 20 let. 

                                Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy 

 

 

SPORTOVNÍ A PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE  
 

 

 I v letošním školním roce jsme byli pověřeni Krajským úřadem  Olomouckého kraje organizačním a finančním zabezpečením okresních a 

krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR. 



  

 
 

typ  soutěž 

 ZÁŘÍ B  OK Kopaná  PJM SŠ   

  C  Sportovní den SŠ  

  B  OK Atletika SŠ - CORNY  

  C,B  OK Přespolní běh ZŠ a SŠ 

  C  Vyhlášení JL ve florbalu ZŠ  12. - 04. 

 ŘÍJEN B  OK Stolní tenis SŠ 

  C  Orientační běh 

  B  OK Minikopaná ZŠ 8. - 9.tř.                     SLZŠ 

  B  OK Stolní tenis ZŠ 

  B,C   KK Přespolní běh    

  B  Zahájení okrskových kol Florbalu 

 LISTOPAD B  OK Košíková  SŠ 

  C  OK Šachy ZŠ + SŠ 

  C  Vyhlášení JL ve stolním tenisu ZŠ  1.st. 

  B   OK Florbal III. a IV. kat.                        SLZŠ 

 PROSINEC C  Jesenická liga ve florbalu 12/15 – 4/16 

  C  OK Volejbal SŠ 

  C   Vánoční laťka – skok vysoký 

 LEDEN  C  OK Florbal SŠ 

  C Sálová kopaná SŠ 

  B  OK Košíková ZŠ                                     SLZŠ 

  C  Zahájení JL ve stolním tenisu ZŠ 1.kolo 

 ÚNOR C   OK Šplh SŠ 

  C   OK Silový víceboj  ZŠ + SŠ 

  C  OK Halová kopaná  ZŠ  6. – 7.třída 

  C  OK Košíková ZŠ - AND1 Cup  6. -7. tř. 

  C  JL ve stolním tenisu ZŠ – 2.kolo 

 BŘEZEN B  OK Volejbal ZŠ                                       SLZŠ 

  C Vyhlášení Štafetového běhu 1.st. ZŠ 

  C  OK Florbal 1.st. ZŠ  

  C  JL ve stolním tenisu ZŠ – 3.kolo 

 DUBEN B   OK Vybíjená ZŠ 1.st. 

  B  Okrsková kola Minikopaná McDonald's Cup 

  C   Hubertův pohár - bran. soutěž  

 KVĚTEN  B   OK Minikopaná McDonald´s Cup  

  B   OK Atletika ZŠ – Pohár rozhlau,  Atletický čtyřboj 

  C  Streetbasketbal    

  C   Atletika základních (praktických) škol  

 ČERVEN  C  OK Atletika 1.stupně ZŠ 

  C  Jesenické pochody  

  C  OK ve střelbě ze vzduchovky 

  C  OK Odznaku všestrannosti OV 



  

Soutěž termín kontakt 

Přírodovědný klokan 14.10.2015 sev@duhajes.cz 

774 001 547, 584 401 262 

Matematická olympiáda ZŠ,NG-

Z5,Z9 

19.1.2016 novotnaj@skolazh.cz 

Dějepisná olympiáda 27.1. 2016 jezova@duhajes.cz 

Soutěž v německém jazyce SŠ 10.2.2016 jedlickova@gymjes.cz 

Olympiáda v ČJ 9.2.2016  jezova@duhajes.cz 

Soutěž v anglickém jazyce ZŠ 10.2.2016 martina.konecna@zsjesenik

.cz 

Soutěž v anglickém jazyce SŠ  10. 2. 2016 hynkova@gymjes.cz 

Chemická olympiáda SŠ kat. D 8.3 2016 lea.bacovska@seznam.cz  

Zeměpisná olympiáda ZŠ 23.2.2016 ostrymst@post.cz 

Zeměpisná olympiáda SŠ  16.2.2016  formankova@gymjes.cz 

Dětská scéna 16.3.2016 janostakova@duhajes.cz 

Wolkrův Prostějov 11.2.2016 janostakova@duhajes.cz 

Matematický klokan 20.3.2015 sev@duhajes.cz 

774 001 547, 584 401 262 

Fyzikální olympiáda NG, kat. E,F 23.3.2016 sparlinkova@gymjes.cz 

Biologická olympiáda kat. C 13.4.2016 sev@duhajes.cz 

774 001 547, 584 401 262 

Biologická olympiáda kat. D 21.4.2016 sev@duhajes.cz 

774 001 547, 584 401 262 

Matematická olympiáda ZŠ, NG-

Z6-Z8 

5.4.2016 novotnaj@skolazh.cz 

Pythagoriáda 5.-8.roč. 5.roč. - 23.3.2016,       

6.-9.. 23.-25.5.2016 

zskasparkova@seznam.cz 

Archimediáda 11.5.2016 sparlinkova@gymjes.cz 

Zlatý list 22.4.2016 reditelka@duhajes.cz 
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ZE SPORTU 
 

    V našem nejpopulárnějším sportu – kopané – probíhá během školního roku řada mládežnických turnajů. Utkávají se v nich děti od mladšího 

školního věku až po středoškoláky. Školní sportovní turnaje jsou vhodným doplněním mistrovských soutěží fotbalových klubů. Navíc si zde mohou 

trenéři najít další talentované hochy a přivést je k pravidelnému sportování. Čeká je však ještě dlouhá cesta k dobrému ovládání míče.  Kopaná se hraje 

v každé obci a tak k tomu mají dostatek příležitostí. Nejmladší žáci hrají nejmasovější soutěž minikopaná McDONALD’s Cup. Této soutěže se 

zúčastňují téměř všechny školy našeho okresu. Mladí fotbalisté hráli s velikou chutí. Zápasy si užívali, prožívali a náhradníci si sami říkali o zařazení 

do hry s cílem dosáhnout na metu nejvyšší a získat pro sebe vítězství. Pro starší žáky připravujeme turnaj o Pohár ministra v rámci Sportovní ligy 

základních škol. Žáci 8. – 9. tříd již prokazují fotbalovou zralost a přihlížející se těšili z pěkných fotbalových akcí. Tak jako většina školních 

sportovních soutěží, tak i kopaná završuje celý systém v turnajích středních škol. Takovou soutěží je Pohár Josefa Masopusta, který se koná již několik 

let.  Všechny okresní fotbalové turnaje hrajeme na umělé trávě stadionu v Jeseníku za pomoci kvalifikovaných rozhodčích například pana Burďáka, 

kteří dávají turnajům pečeť kvality. Proto všem, kteří se zapojují do zajištění a průběhu turnajů patří poděkování.  

                              Mgr. Jiří Hanefl 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BIKROSE 

 
 První prázdninový víkend patřil bikrosařům. Ve dnech 1. až 3. července 2016 se v Benátkách nad Jizerou konalo Mistrovství České republiky 

v bikrose. 

 Samotného mistrovství se zúčastnilo 266 závodníků ve dvaceti věkových kategoriích. Závod proběhl bez sebemenšího problému. Všechny 

jízdy šly plynule za sebou, plánované přestávky se neprodlužovaly, v době závodu probíhala nezvykle bohatá tombola, kde vyhrál snad každý. Jen 



  

počasí si s námi v sobotu zahrálo, a to tak, že závod musel být asi na půl hodiny přerušen, protože se zvedl silný nárazový vítr, který bral vše, co 

nebylo pořádně upevněno, přihnal černá mračna, která hrozila obrovskou průtrží. Ale jak vichr přišel, tak odešel a ze zatažené oblohy spadlo jen pár 

kapek a závod mohl pokračovat bez problémů dále. Škoda jen, že tohoto vrcholného závodu se zúčastnilo tak málo jesenických bikerů. Jesenická 

výprava čítala pouze osm závodníků, z toho čtyři jezdci navštěvují bikrosový kroužek SVČ DUHA Jeseník. Jsou to Eliška Bartuňková, Jan Kožušník, 

Lukáš Látka a Matěj Kozubík. Eliška Bartuňková si v dramatickém finále, kde spadlo šest z osmi finalistů, dojela pro pěkné čtvrté místo. Lukáš Látka 

si ve finále B dojel pro 2. místo a celkově se umístil na 10. místě. Jan Kožušník skončil ve čtvrtfinále, celkově na 18. místě a Matěj Kozubík skončil 

v rozjížďkách na 21. místě. 

 

ELIŠKA BARTUŇKOVÁ TŘETÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY 

 
 Od 7. července do 10. července 2016 se v Italské Veroně konalo Mistrovství Evropy v bikrose.  Z České republiky zde závodilo na 70 

závodníků ve všech věkových kategoriích z různých oddílů. Eliška Bartuňková má 15 let, několik let navštěvuje zájmový bikrosový kroužek SVČ 

DUHA Jeseník a skončila na krásném třetím místě. Gratulujeme. 

 

 

FIRST LEGO League v ČR 
 

 V letošním jubilejním desátém ročníku robotické soutěže FIRST LEGO League v ČR se podesáté stal celkovým vítězem v České republice tým 

studentů z jesenického gymnázia, který pracuje jako náš zájmový útvar. Tým CO3 si svým vítězstvím vybojoval postup do mezinárodního Semifinále 

FLL Southeast pro země Visegrádské čtyřky a Rumunska, které se konalo 11. a 12. 2. 2016 v Košicích a kterého se zúčastnilo nejlepších 22 týmů ze 

čtyř zemí. 

 

DĚTSKÁ SCÉNA 
 

16. 3. - OK soutěže Dětská scéna 2016 

 Zúčastnilo se jí 72 dětí z 11 ZŠ. Soutěž byla velmi zdařilá, porota měla těžký úkol vybrat z každé kategorie 4 nejlepší recitátory, kteří nás 

budou reprezentovat 1.dubna v KK v Olomouci. Všem vítězům ještě jednou blahopřeji a přeji hodně štěstí v okresním kole.  

 

               Iva Janošťáková, garant akce 

VELIKONOČNÍ DÍLNA  
23. 3. - Pletení pomlázky, malování vajíček, povídání o Velikonocích 

 Velikonoční tvoření v Duze se zúčastnilo 30 dětí, kluci i holky si vyzkoušeli, jak se plete pravá nefalšovaná pomlázka z 8-mi vrbových proutků, 

malovali jsme vajíčka technikou tupování barvou a povídali si o Velikonocích. Jarní pohodovou atmosféru nám dotvářela velikonoční výstava 

Střediska ekologické výchovy.  



  

 

 

PUZZLEJÁDA 
24.3. - Soutěž ve skládání puzzle 

 Čtvrteční velikonoční volno děti strávily v Duze soutěžením o nejrychleji složené puzzle. Skládalo se ve dvou věkových kategoriích, puzzle 

měly 50-100 dílků a rozhodující byly tři nejlepší časy. Děti se do skládání tak zabraly, že někteří stihli složit všech deset soutěžních obrázků. Soutěž 

byla velmi hezká  a zvítězili všichni - děti si domů odnášely nejen diplomy a hezké ceny, ale hlavně dobrý pocit z toho, jak jsou šikovní a rychlí ve 

skládání, nejeden dospělý by jim to mohl závidět.  

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

 
 Poslední březnový den se sešli v SVČ Duha amatérští fotografové všech věkových kategorií na vernisáži svých fotografií. Téma fotosoutěže 

bylo Příroda kolem nás, zajímavou kategorií byli Domácí mazlíčci. Zúčastnilo se 31 fotografů, kteří zaslali celkem 162 nádherných inspirativních 

fotografií Jesenicka, zvířat a přírody. Odborná porota měla opravdu nesnadnou práci vybrat ty nejlepší. Fotografie byly k nahlédnutí na webu, v Duze a 

díky spolupráci s MKZ i v IC v Katovně, proběhlo také hlasování veřejnosti. Díky sponzorským firmám Autocont a Glasso.cz jsme mohli všechny 

fotografy ocenit – nejlepší získali skleněné památeční plakety a všichni fotografové kořenky s logem soutěže, které symbolizují fotografování jako 

koření života. Vítězné fotografie se stanou součástí putovní výstavy, můžete je shlédnout v Katovně, v Duze a později na výstavě v Kapli. 

Vítězové v kategorii děti: 

Domácí mazlíčci - 1.Kristýna Joklíková – Tori hraje na schovku, Tereza Kavková – Luckynek 

Příroda kolem nás – 1. Jana Fojtková – Podzimní krajina, Andrea Csóková – Tři sestry, Heidi Selma Semerád – Kozel Robert, Adam Gatner – 

Slunečnice 

Ocenění veřejnosti: Andrea Csóková - Východ slunce v Bernarticích 

Vítězové v kategorii dospělí: 

Domácí mazlíčci – 1. Soňa Březinová – Oblečená-neoblečená, Blanka Parišková – Tygr ve skalce, Magda Kuchejdová – Dobytí severu 

Příroda kolem nás – 1. Kamil Filgas – Vidnavské mokřiny, Lucie Babčáková – Podzimní Jeseník, Kamil Filgas – Manželský pár Kachničkovi, 

Milan Kajnar – Splav v Mikulovicích 

ocenění veřejnosti: Alice Kovářová – Když padá listí 

 Věřím, že focení zůstane pro děti zajímavým koníčkem, dospělí budou své umění zdokonalovat a v dalším ročníku fotosoutěže budeme zase 

obdivovat spoustu krásných fotografií. 

   

 

 

                         Pavla Ježová 

 



  

ZLATÝ LIST – SOUTĚŽ DRUŽSTEV V PŘÍRODOVĚDNĚ EKOLOGICKÝCH DISCIPLÍNÁCH 
 

 

 V pátek 22. dubna jsme pořádali již 12. ročník okresního kola soutěže Zlatý list 2016, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 44 let. 

Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek po třech, plnila na deseti stanovištích úkoly z těchto témat: práce pro přírodu, ochrana životního 

prostředí, rostliny, rybník a řeka, les, hmyz, astronomie, houby, zvířata a obratlovci. 

            V letošním roce startovalo 111 dětí z Jeseníku, Lipové - lázní, Mikulovic, České Vsi, Javorníku a Bělé pod Pradědem. Do krajského kola, které 

se konalo v Olomouci v pátek 20. května, postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ Česká Ves a družstvo starších žáků ze ZŠ Jeseník. Blahopřejeme a 

současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! Jmenovitě Michalu Ulrychovi z CHKOJ, Michalu 

Schifnerovi z Českého rybářského svazu, Ing. Petru Kučákovi a Ing. Jakubu Matuškovi - Lesy ČR a  Bc. Veronice Pavelkové, demonstrátorce 

naší hvězdárny.  

                                 Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

 

 

 

 

BESEDA KE DNI ZEMĚ 

 
 V úterý 26.4. přišel do DUHY popovídat o naší přírodě pan Michal Ulrych z CHKO Jeseníky. Jako každým rokem, jsme se u příležitosti Dne 

Země, sešli v klubovně Áčko a dozvěděli se spoustu zajímavostí o místní fauně i flóře, jak bychom se měli k naší přírodě chovat a zvelebovat si ji. 

Děkujeme mockrát panu Ulrychovi za krásnou a velmi záživnou besedu.  

                    Mgr. Marie Horáčková 

 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V PRIESSNITZOVÝCH LÁZNÍCH 

 
 Letošní poslední aprílový den i svatojakubská noc je za námi. Nevíme, kolik čarodějnic a magii ovládajících ženštin se sešlo na bájných 

Petrových kamenech. Víme ale, že v lázních se to jimi jen hemžilo. Na stanovištích úžasných čarodějek z Duhy si děti mohly vyzkoušet Létání na 

koštěti, Přikládání polínek do pece, Ochutnávání čarodějných lektvarů, Čarodějnickou chůzi ve výškách, Závody na kouzelné koloběžce, Lukostřelbu a 

další zábavné soutěže. Malí čarodějové a čarodějky si mohli nechat namalovat strašidelnou kouzelnou masku na obličej. Už teď se těšíme, jaké 

překvapení přinese svatojakubská noc příští rok.  

 

 

 



  

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

 
 S koncem května skončila pravidelná zájmová činnost SVČ DUHA – tedy i kroužky střediska ekologické výchovy a my můžeme bilancovat. 

Stejně, jako každý rok i tentokrát byly naším největším „tahákem“ chovatelské kroužky, kterých jsme od října do května otevřeli 11, a které 

navštěvovalo každý týden 120 dětí a žáků. Na své si, ale přišli i milovníci terarijních zvířat, koní, včel a ryb – všechny tyto zájmové útvary jsme měli 

v letošní nabídce nejen v prostorách Střediska ekologické výchovy, ale také ve škole na ulici Boženy Němcové. K náplni SEV ale patří nejen kroužky 

týkající se zvířátek. Můžeme se pochlubit nádhernou zahradou, na které si návštěvníci z řad veřejnosti i školních kolektivů můžou prohlédnout 

naučnou stezku dřevin a hornin a potěšit se prohlídkou krásných skleníků se spoustou cizokrajných rostlin. Od letošního června jim tuto prohlídku 

zpestří keramické dekorativní předměty umístěné v záhoncích nebo roztomilé dřevěné hříbky a nové lavičky. Ale středisko ekologické výchovy nabízí 

kromě pravidelné zájmové činnosti také výukové programy pro kolektivy základních a mateřských škol, které vhodně doplňují učivo v přírodovědně 

zaměřených předmětech. A tak, jako jsou z kroužků nejoblíbenější ty chovatelské, ve výukových programech jednoznačně vedou exkurze 

v odchovnách a na zahradě. Přijďte se podívat i vy! Na zahradu má veřejnost přístup každý všední den od osmi do dvou hodin a u zvířátek se můžete 

zastavit během měsíce září, kdy již tradičně probíhají dny otevřených dveří. Těšíme se na vás i vaše děti.                 

                  Ing. Jana Hálová 

 

 

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 
 

 Koloběžkové zápolení v areálu bývalého kláštera sv. Voršily proběhlo ve čtvrtek 19.5. a přilákalo kluky i holky na koloběžkách. Soutěž 

vymyslely děti z kroužku Reportér v Duze a díky spolupráci s vychovatelkami družiny ZŠ Průchodní se nám podařilo ji zorganizovat. Děti startovaly 

na trať s překážkami, vyzkoušely si jízdu zručnosti, podjíždění, slalom, přenášení vody za jízdy i jízdu přes lávku. Nejšikovnější získali diplom, 

královna koloběžka korunu a všichni účastníci sladkou odměnu. 

 

 

ASTRONOMOVÉ ZA POZNÁNÍM 

 
 20. května se o půl osmé ráno sešla skupinka osmi mladých příznivců poznávání vesmíru, aby za doprovodu vedoucího astronomického 

kroužku a paní Hálové společně navštívili hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. V tomto komplexu budov se nachází již patrně nejstarší a dosud 

plně funkční planetárium z 50. let minulého století. Po příjezdu do Nového Hradce Králové následovala pěší procházka k planetáriu po tzv. galaktické 

stezce, která na svých zastaveních zdůrazňuje významné objekty naší Galaxie a je postavena v měřítku  1 : 1 miliardě. Prohlídka planetária započala ve 

staré budově, kde se nás ujali průvodci a vědečtí pracovníci v jedné osobě – tak, jak už to ostatně v podobných institucích bývá. Na začátku uvedli 

důležitost naší návštěvy spočívající v tom, že z návštěvníků astronomických kroužků se rodí noví studenti a následně vědci v tomto náročném, ale 

nesmírně zajímavém oboru a tomu byla věnována i následná prohlídka. K vidění toho bylo mnoho. Prohlídka začala na hvězdárně, představením 

dalekohledů a promítnutím Slunce. Cestou z hvězdárny byl proveden důkaz o rotaci země za pomoci Focaultova kyvadla a krátké nahlédnutí do 



  

starého planetária a pak už přímo do nové budovy digitálního planetária. Zabývat se architektonickým řešením by bylo na samostatný článek, je velmi 

důkladně promyšlené, nás však zaujala trochu nadstandardní prohlídka. Po zhlédnutí úvodních exponátů jsme se přesunuli do samotného zákulisí 

planetária a mohli obdivovat techniku umožňující takovýto zážitek. Digitální planetárium v Hradci funguje na základě pěti Zeissových projektorů, 

které jsou sladěné s vysokou přesností a umožňující nasimulovat zážitek „s nejlepší tmou“. V samotném sále nám průvodci ukázali několik režimů 

planetária. Například film Kosmické srážky nebo semiautonomní ovládání průletu vesmírem za pomoci konzolového ovladače. Ukončení prohlídky 

proběhlo v expozici zabývající se různými druhy energie a jejich využitím v současnosti, pak už jen nákup suvenýrů a cesta domů. Zájezd se povedl a 

účastníci byli velmi nadšení. Snad to aspoň u některých podpořilo větší zájem o astronomii a třeba někteří z nich budou v budoucnu provázet další 

generace „kroužkařů“. 

               David Žichovský, vedoucí Astronomického kroužku 

 

ZLATÁ VČELA 2016 - OBLASTNÍ KOLO 
 

 Sobota 7.5. patřila v Šumvaldu mladým včelařům - změřili si své včelařské znalosti a dovednosti v oblastním kole soutěže Zlatá včela. Úkoly 

nebyly jednoduché, test včelařských znalostí, poznávání rostlin a stromů, určování a popis funkce včelařských pomůcek, druhy úlů, mikroskopování, 

určování preparátů a hlavně včelařská praxe. Děti popisovaly správnou práci se včelami a ve včelstvu, které jsme pozorovali ve skleněném úlu, 

určovali matku, trubce a dělnice. Jeseničtí mladí včelaři bojovali statečně, mladší děti se umístily v druhé desítce, starší děti však vybojovaly 

medailová místa - Eliška Dihlová 3.místo a Christo Stojčev 2.místo. Riči nás bude reprezentovat v celostátním kole Zlaté včely, které se bude konat 

20. -22. 5. v SOUV - VVC, o.p.s. Nasavrky. Krásný den jsme zakončili výletem na hrad Šternberk. Práce se včelami, pozorování sounáležitost přírody 

a souvislosti mezi včelami a opylováním rostlin, bez kterého by lidstvo trpělo hlady, stáčení medu a zvládnutí včelařských dovedností je nádherný 

koníček. Včelaření je v dnešní době na vzestupu a my mladí včelaři z Duhy Jeseník jsme rádi, že se za podpory ZO ČSV Jeseník můžeme včelařením 

zabývat. Rádi mezi sebou přivítáme další děti a mládež, přijďte se podívat do našeho kroužku každé pondělí 14:30 - 16:00 v Duze.  

 

 

CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE ZLATÉ VČELY NASAVRKY 

 
 20.-22.5. 2016  proběhl ve včelařském učilišti v Nasavrkách již 18. ročník celorepublikového finále soutěže ZLATÁ VČELA 2016. Sešlo se tu 

celkem 36 výherců z oblastních kol, z Jeseníku postoupil Christo Stojčev a jako náhradník Eliška Dihlová. Nejlepší mladí včelaři z celé republiky 

soutěžili a porovnávali své teoretické i praktické znalosti. V pátek byla soutěž zahájena vědomostním testem a následovala obhajoba prací, které 

soutěžící psali jako vstupní úkol. Soutěž pokračovala v sobotu, kdy se museli poprat celkem s šesti disciplínami. Již tradičně se tu objevila včelařská 

praxe, anatomie včel, botanika a poznávání včelařských pomůcek. Tento rok byly bodovány i dvě nová praktická stanoviště – stloukání rámků a 

značení trubců. Nejlepší šestku soutěžících z této části čekala ještě práce přímo ve včelách na školní včelnici Libáň. Teprve zde byla vybrána trojice 

těch nejlepších, kteří budou naši republiku reprezentovat na Mezinárodním setkání včelařské mládeže (IMYB 2016), jež proběhlo v Praze ve dnech 30. 

6.- 3. 7. 2016. 

     vedoucí ZÚ Včelaři Pavla Ježová 



  

PRVNÍ  ZAHRADNÍ SLAVNOST V DUZE 

 
 31. května jsme v naši krásné zahradě uspořádali 1. Zahradní slavnost, kterou jsme pořádali k ukončení činnosti všech zájmových útvarů v 

Duze. Počasí sice trochu zlobilo, ale nikomu náladu nepokazilo. Bylo připraveno mnoho  soutěží, her, kolo štěstí a také soutěž O nejroztomilejšího 

mazlíčka. Překvapením byla i výzdoba zahrady keramikou, kterou celý rok připravoval ZÚ Keramika dospělých. Na závěr byl připraven táborák 

s opékáním špekáčků. 

                               Iva Janošťáková 

 

 

ZÁJEZD DO DINOPARKU VE VYŠKOVĚ 

 
 Den dětí jsme oslavili pěkným výletem do Zookoutku a Dinoparku ve Vyškově, kam jsme ve středu 1. června zavítali s autobusem plným 

natěšených dětí. Unikátní zábavný a vzdělávací park nám nabídl jedinečný pohled do historie. V parku jsme viděli modely dinosaurů (statické i 

robotické) ve skutečných velikostech, 4D kino, paleontologické hřiště, naučnou stezku a denní hvězdárnu. Ihned po příjezdu nás čekal svět dávno 

vyhynulých dinosaurů, kteří obývali naši planetu před více než 65 miliony let.  Někteří opravdu vypadali jako živí, mrkali na nás, dokonce se hýbali a 

leckterý nás vystrašil velkým řevem. Dětem se samozřejmě moc líbilo vylézt si na ně, sednout si do dinosauřího vejce a podívat se na příběh mláděte 

ve 4D kině. Prohlédli jsme si také zookoutek, který napodoboval starý statek se zvířaty. Počasí nám přálo, až na déšť, který nás přepadl při zpáteční 

cestě vláčkem, ale trochu zmoknout k pořádnému výletu za dobrodružstvím přeci patří. Doufáme, že všechny děti byly spokojené a odvezly si spoustu 

krásných zážitků a vzpomínek.                                                                     

                     Mgr. Marie Horáčková 
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PODĚKOVÁNÍ… 

 

 Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají.. Za uplynulé období jsme získali finanční 

dary celkem ve výši 197 500 Kč od pana Ondřeje Kameníka, pana Mgr. Romana Chasáka,  pana Ludvíka Ondryáše,a od Ondřejovických strojíren a.s.. 

Velmi si vážíme této pomoci a DĚKUJEME! 

Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou 

každoročně vyhlašujeme 2x do roka  a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme 

zahájili již 23. ročník. 

 Děkujeme panu Bc. Miroslavu Táborskému za pomoc při realizaci projektu Letní tábory s DUHOU III. A naše každoroční poděkování míří 

také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“, Lesní správě Jeseník za jejich celoroční 

podporu  a panu Karlu Neugebauerovi za dodávku hoblin na podestýlku zvířat. 

                                      Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

OHLÉDNUTÍ ZA SLUNÍČKEM… 

 

 Ani letos nechyběla pestrá nabídka příměstských táborů, které byly tematicky zaměřené na turistiku, výtvarné činnosti, vaření, sport, 

ekologickou výchovu či výuku angličtiny hravou formou. Pobytové tábory se tentokrát podařilo zorganizovat v Náchodě a na Dolní Moravě. Celkem 

jsme připravili 12 letních rekreačních akcí. 

 Letošní tábory byly i letos částečně financovány prostřednictvím dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, který bezplatně zajistil pobyt 

pro 37 dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených OSPODem (orgán sociálně-právní ochrany dětí).  



  

 

 

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 120 kroužků, které navštěvuje k 31.1. 2017 1442  dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 55  

externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 Letos se nám po dlouhé přestávce podařilo otevřít tyto kroužky: Korálkování, Disco tance, Orientální tance. K 750. výročí od založení 

města Jeseníku nabízíme výukový program Jeseník má narozeniny spolu se soutěží pro třídní kolektivy. 

 

JESENÍKU K NAROZENINÁM 

 

 V letošním roce čeká naše město významná událost – Jeseník oslaví sedmisté padesáté výročí svého vzniku. Hlavní oslavy proběhnou v září a 

jejich program bude bohatý a rozmanitý tak, aby si každý mohl vybrat podle svého vkusu. Středisko volného času DUHA Jeseník se rozhodlo také 

přispět svou trochou do mlýna, a protože jsme zařízení hlavně pro děti, vznikl výukový program pro žáky 5. až 9. tříd o historii a významných 

osobnostech Jeseníku nazvaný Jeseník má narozeniny! Děti se v něm v první části dozvědí o historii města a poté si ve skupinkách zasoutěží u deskové 

hry o Jeseníku. Herní plán i se soutěžními otázkami si od nás třídy mohou odnést a čerpat ze získaného materiálu i později ve vyučování. 

 To ale nebude jediný počin k tomuto velkému výročí. V měsíci květnu chystáme pro děti soutěž na výše zmíněné téma, do které se mohou 

zapojit ti nejlepší z každé školy (přesná pravidla soutěže zveřejníme v průběhu února na našich webových stránkách www.duhajes.cz ).  

 Soutěž proběhne ve dvou disciplínách – první z nich je test teoretických znalostí o historii města. V této části budou  mít velkou výhodu ti 

účastníci, kteří navštíví náš výukový program. Ve druhé části bude tzv. Jesenický narozeninový quest (viz článek o questingu na našich stránkách 

v sekci Akce), při kterém budou soutěžní skupinky podle zadání putovat po Jeseníku luštit vzkazy ukryté v hádankách a hledat poklad. Pro vítěze 

budou samozřejmě připraveny diplomy a věcné odměny. 

 Věříme, že připravovaná soutěž i samotný výukový program děti zaujmou a pomohou v nich vzbudit zájem o rodné město. A pokud se to 

podaří, bude to ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký může DUHA Jeseníku dát  ☺. 

          Ing. Jana Hálová, vedoucí střediska ekologické výchovy SVČ DUHA Jeseník 

 

SPORT 

 

        Sportovní soutěže pro základní a střední školy v okrese Jeseník v prvním pololetí školního roku 2016/2017. 

        Vážení rodiče a vlastně všichni, kteří jste přátelé sportu a sportovních aktivit, ať už jsou jakéhokoli druhu a úrovně, dovolte mi krátké pojednání a 

také shrnutí sportovní činnosti našich dětí, školou ještě povinných, v období od počátku školního roku 2016/2017 až do dnešních dnů. 

        Jsme lehce za polovinou a za těch šest měsíců školní docházky toho žáci základních a středních škol v našem okrese stihli opravdu mnoho. 

V tomto období se studenti zúčastnili celkem 29 sportovních soutěží, kdy převážně porovnávali své sportovní dovednosti a síly v rámci našeho okresu 

a jednou jsme měli možnost pořádat akci na krajské úrovni. Soutěžilo se opravdu ve velmi pestré plejádě všech možných sportovních odvětví, jako 

fotbal, florbal, šachy, stolní tenis, přespolní běh, atletika, orientační běh, skok vysoký, volejbal a celkem jsme se na našich sportovních akcích potkali 

http://www.duhajes.cz/


  

s 1399 žáky, reprezentanty svých domovských základních a středních škol. V průměru to je více než 48 žáků na jednu soutěž, což si myslím, že je 

velmi slušné číslo, když vezmete v potaz, že některé z uvedených sportů musely být rozděleny na příslušné věkové kategorie. Určitě vás bude zajímat, 

že z celkového výčtu uvedených sportů pořádaných pro žáky základních a středních škol vyhlašuje přímo MŠMT ČR celkem 18 a zbylý počet je 

pořádán jen a pouze díky nadšení organizátorů, především tělocvikářů, působících na příslušných základních a středních školách, kde se soutěže 

konají. Všechny sportovní soutěže jsou pak pořádány ve spolupráci okresní rady AŠSK Jeseník a SVČ Duha Jeseník. Dovolte mi, abych touto cestou 

poděkoval všem výše zmíněným a vyslovil jim za okresní radu AŠSK Jeseník velké poděkování a obdiv za jejich čas a úsilí, se kterým se našim dětem 

věnují a to velmi často nad rámec svých běžných povinností.  

       Možná některé z Vás zarazilo, proč z celkového počtu 29 soutěží byla pouze jedna pořádána na krajské úrovni. Ten důvod je velmi prostý. 

Dopravní dostupnost okresu Jeseník je pro ostatní školy z olomouckého kraje velmi nesnadná a také málokteré sportoviště v našem okrese, snad kromě 

fotbalových stadionů, splňuje požadavky nutné pro pořádání sportovních soutěží na krajské úrovni. Na první argument se dá ještě odpovědět 

příslušným „zlým jazykům“ ze škol mimo okres Jeseník něco ve smyslu, že dopravní obslužnost je na obě strany stejná, na ten druhý argument se 

odpovědi hledají už hůře.  

        Vážení rodiče, vraťme se ale na začátek. Jak už jsem se zmínil, jsme těsně za polovinou školního roku 2016/2017. Do konce školního roku nás 

čeká ještě pěkná porce sportovních soutěží, které budeme pořádat pro všechny sportu chtivé a sportem posedlé žáky našich základních a středních škol 

v okrese Jeseník. Jsem přesvědčen, že se nám je podaří uskutečnit ke spokojenosti všech zúčastněných. Věřím, že žáci budou náš okres Jeseník úspěšně 

reprezentovat na soutěžích v krajském a  snad i republikovém finále. 

Sportu zdar.                                                                      

              Za SVČ DUHA  Jeseník  a okresní radu AŠSK Jeseník 

              Bc. Daniel Krčmář 

 

ŠACHOVÝ TURNAJ 

 

 Před Vánocemi se, jako každoročně v klubovně Šachového klubu Jeseník, sešla čtyřčlenná družstva základních a středních škol k okresnímu 

kolu v šachu. Mladých šachistů bylo tolik, že šachová klubovna jen tak tak stačila. Je dobře, že se především v Jeseníku a České Vsi hře v šachy věnuje 

tolik dětí a nacházejí dobré zázemí v šachových klubech. Také u nás v zájmovém kroužku již dlouhá léta vychováváme mladé šachisty.  

Z výsledků okresního kola: 

 

MLADŠÍ  KATEGORIE  (  1. – 5.třída ) 

1.  ZŠ  JESENÍK    A    15  :  1 

   / Jan Cimburek, Adam Pirek, David Pirek, Krištof Liewwhr, Daniel Tschulik/ 

2.  ZŠ  ČESKÁ  VES    12,5  :  3,5 

   / Adrien Stojčev, Ondřej Čulák, Šimon Žerníček, Erik Skypala, Artur Vaculík/ 

3.  ZŠ  MIKULOVICE    6  :  10 

   / Jan Doušek, Gabriela Morongová, Nikola Knilová, Veronika Doušková, Anna Dychová/ 

4/  ZŠ  JESENÍK  B    5,5  :  10,5 



  

   / Sára Tschuliková, Martin Horký, Jan Basler, Max Doubek, Ondřej Vrána / 

5/  ZŠ  JAVORNÍK    1  :  15 

   / Jan Dřevojánek, Karel Michálek, Petr Zawora / 

STARŠÍ  KATEGORIE  (  6. – 9.třída ) 

1.  ZŠ  ČESKÁ  VES    10,5  :  1,5 

   / Tomáš Škarpa, Pavel Jedlička, Ivo Grešák, Aleš Dostál, Alex Vaculík / 

2/  GYMNÁZIUM    6  :  6 

    / Vojta Zbranek, Martin Valíček, Michala Gvizdová, Markéta Polišenská / 

3/  ZŠ  JAVORNÍK    4,5  :  7,5 

   / Kristián Milly, Jakub Pišťáček, Mikuláš Vaculík, František Vaculík / 

4/  ZŠ  JESENÍK     3  :  9 

   / Robert Liewehr, Tomáš Raděj, Filip Kořínek, Viktor Pecina / 

                              Mgr. Jiří Hanefl 

 

 

 

 

O KRÁLE SNĚHULÁKŮ  

 

 Každoroční keramická soutěž, letos na téma O krále sněhuláků, proběhla v měsíci lednu. Zúčastnilo se 64 chlapců a dívek Ze všech krásných 

sněhuláků jsme v prostorách SVČ udělali moc pěknou výstavku. Tvůrci nejnápaditějších sněhuláků z každé kategorie získali diplomy a drobné ceny. 

Blahopřejeme! 

                                  Iva Janošťáková 

 

MAŠKARNÍ PAPUČKOVÝ BÁL 

 

 V papučkách a krásných maskách si nejmenší děti v únoru zařádily na duhovém bále. Masky byly nádherné a nápadité, ručně vyráběné 

šikovnými maminkami i koupené a dotvořené - princezny z Ledového království tančily mezi beruškami, piráty, indiány, mezi nimi poletovaly 

včeličky, pobíhal beránek a koulel se sněhulák. Z moře nás navštívila chobotnička a nechyběl ani Bořek stavitel a kostlivec. Celý ples uváděla Maková 

panenka se svým motýlem Emanuelem a jejich kamarádem Ferdou Mravencem. Děti si zasoutěžily v házení balonků, nadhazování a chytání rybiček a 

na závěr nechyběla ani pravá nefalšovaná tombola s kolem štěstí o krásné ceny. Na závěr dostaly všechny krásné masky medaili a šikovné maminky, 

které se zúčastnily soutěže o nej občerstvení diplom s žezlem nejlepší kuchařka. Papučkový bál se povedl a příští rok se těšíme na další ročník! 

                           Pavla Ježová 

 

 



  

ROBOTICKÉ KROUŽKY 

 

 Na Gymnáziu Jeseník ve spolupráci s SVČ Duha Jeseník pracují dva robotické kroužky. První z nich s názvem R.U.R. vede pan Mgr. Roman 

Chasák, vedoucím druhého s názvem CO3 je Mgr. Magda Dostálová ve spolupráci s RNDr. Pavlem Ostrým. Na jazykové přípravě dětí do 

mezinárodních kol se podílí další učitelé gymnázia, např. Mgr. Helena Tunysová.  

Děti se účastní různých robotických soutěží v ČR i v zahraničí a dosahují vynikajících výsledků.  

Stručný přehled aktivit týmu R.U.R.: 

Březen 2016 

Robot Challenge Vídeň – prestižní robotická soutěž – účast v kategoriích Lego Sumo, Lego Linefollower, Puck Collect, Free Style – celková účast 645 

robotů z 39 zemí – dělené třetí místo v kvalifikační skupině v Lego Sumo  

Robotické divadlo  R.U.R. – představení na dni otevřených dveří Amerického centra při US ambasádě 

Duben 2016  

Robotické divadlo R.U.R.  – 3x představení na festivalu vědy ve švédském Göteborgu  

Červen 2016 

Opolský festival robotů – účast v kategoriích Lego Sumo a Lego Linefollower. V kat. Lego Sumo dělené osmé místo. 

RoBoJ 2016 – jedna z největších soutěží robotiky v ČR s mezinárodní účastí 

Organizování soutěže na Gymnáziu v Jeseníku.  

Umístění: 1. místo v Live Challenge, 2. a 3. místo Freestyle, 2. místo Line Follower a 2. místo Fast Track 

Září 2016 

Na pozvání ITS automotive nord z Německa již čtvrtým rokem účast a reprezentace ČR na dnech eCall v Hamburku. Setkání expertů a zástupců vlád 

EU připravujících záchranný systém eCall. V rámci projektu Galileo do škol jsme předváděli námi vytvořený elektronický model auta ve spojení 

s profi eCall modulem firmy Gemalto. 

Prosinec 2016 

Robotrip Uničov – 2. místo v Live Challenge 

3. 12. 2016   FIRST LEGO League ČR (moravské kolo) na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci: 

tým R.U.R. obsadil 1. místo , CO3 obsadil 2. místo , R.U.R. Team New 6. místo   

Týmy R.U.R. a CO3 na základě svých výsledků v českém národním kole soutěže FLL postoupily do mezinárodního Semifinále FIRST LEGO 

League, které se uskutečnilo v maďarském Debrecenu pro země Visegrádu a International Schools. Semifinále se zúčastnilo nejlepších 27 týmů ze 

šesti zemí. 

Tým CO3 postoupil do evropského Finále FLL, které se uskuteční 3. a 4. března 2017 v německém Regensburgu, kde se o postup na celosvětové akce 

utká 24 nejlepších týmů z 920 týmů, které letos v zemích střední Evropy soutěžily.  

                           Mgr. Magda Dostálová 

 

 

 



  

 

SPORTOVNÍ A PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE 

 

 I v letošním školním roce jsme byli pověřeni Krajským úřadem  Olomouckého kraje organizačním a finančním zabezpečením okresních a 

krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT. 

 

 

měsíc typ soutěž 
 

garant  

 ZÁŘÍ B  OK Kopaná  PJM SŠ   
SOŠ a SOU, 

SVČ 

  C  Sportovní den SŠ   SOŠ a SOU 

 C  OK atletický čtyřboj ZŠ 
 ZŠ Jeseník, 

SVČ 

  B  OK Atletika SŠ - CORNY  
SOŠ a SOU, 

SVČ 

  C,B 
 OK Přespolní běh ZŠ a SŠ 

  

ZŠ Lipová 

lázně 

  C  Vyhlášení JL ve florbalu ZŠ   
SVČ + ZŠ 

okresu 

 ŘÍJEN C 
 OK Stolní tenis SŠ 

  
SVČ 

  C 
 Orientační běh  

  
ZŠ Vidnava 

  B 
 OK Minikopaná ZŠ 8. - 9.tř. SLZŠ 

  
SVČ 

  C 
 OK Stolní tenis ZŠ 6. – 9.tř. 

  
SVČ 

  B,C 
  KK Přespolní běh    

  
SOŠ a SOU 

  B  Zahájení okrskových kol Florbalu SVČ, ZŠ 



  

  okresu 

 LISTOPAD B  OK Florbal III. a IV. kat. SLZŠ 
SVČ + ZŠ 

okresu 

  C 
 OK Šachy ZŠ + SŠ 

  
SVČ 

 B,C  
 OK Plavání ZŠ +SŠ 

 
 SVČ 

 B 
 OK Volejbal SŠ 

 
Gymnázium 

 PROSINEC C 
 Jesenická liga ve florbalu 12/15 – 

4/16 

SVČ + ZŠ 

okresu 

 C 
 OK Košíková SŠ 

 
Gymnázium 

  C   Vánoční laťka – skok vysoký  Gymnázium  

 LEDEN  C  OK Florbal SŠ 
Gymnázium, 

SŠ gastr. 

   C Sálová kopaná SŠ  
SŠ gastr. a 

farm. 

 B  OK Košíková ZŠ   SLZŠ 
ZŠ Javorník, 

Gymnázium 

  C 
 Zahájení JL ve stolním tenisu ZŠ 

1.kolo 

SVČ, RSST - 

Jeseník 

  C   OK Šplh SŠ  
SŠ gastr. a 

farm. 

 ÚNOR C   OK Silový víceboj  ZŠ + SŠ 

SOŠ a 

SOU,ZŠ Jes., 

SVČ  

 C 
 KK ve šplhu SŠ 

 

SŠ gastr. a 

farm. 

  C  OK Halová kopaná  ZŠ  6. – 7.třída  ZŠ Javorník 



  

  C 
 OK Košíková ZŠ - AND1 Cup  6. -

7. tř. 
ZŠ Javorník 

 C  JL ve stolním tenisu ZŠ – 2.kolo 
 SVČ, RSST - 

Javorník 

 BŘEZEN B 
 OK Volejbal ZŠ   8. -  9.tř.  SLZŠ 

  
ZŠ Zlaté Hory 

  C  OK Florbal 1.st. ZŠ   
SVČ, 

ZŠ B.Němcové 

 C  JL ve stolním tenisu ZŠ – 3.kolo 
SVČ, RSST - 

Mikulovice 

 DUBEN B   OK Vybíjená ZŠ 1.st.  
SVČ, 

ZŠ B.Němcové 

  B 
 Okrsková kola Minikopaná 

McDonald's Cup 

SVČ + ZŠ 

okresu  

 C  OK Štafetový běh 1.st. ZŠ 
ZŠ Česká Ves, 

SVČ 

 C  OK ve střelbě ze vzduchovky 
ZŠ Jeseník 

 

  C  
 Hubertův pohár - bran. soutěž   

  
ZŠ Supíkovice  

 KVĚTEN  B  
 OK Minikopaná McDonald´s Cup  

  
SVČ 

 C 
 OK Odznaku všestrannosti OV 

 
ZŠ Jeseník 

  B   OK Atletika ZŠ – Pohár rozhlasu  
ZŠ Jeseník , 

SVČ 

  C 
 Streetbasketbal    

  
Gymnázium 

  B  
 Atletika Zvl. škol  

  
Zvl. šk.  



  

 ČERVEN  C  OK Atletika 1.stupně ZŠ 
ZŠ Česká Ves, 

SVČ  

  C 
 Jesenické pochody  

  
Gymnázium   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z5,Z9 Mgr. Jitka Novotná 24.1.2017 

 Dějepisná olympiáda Pavla Ježová 16.1.2017 

 Olympiáda v Českém jazyce ZŠ Pavla Ježová 1.2.2017 

 Olympiáda v Českém jazyce SŠ Pavla Ježová 1.2.2017 

 Soutěž v německém jazyce SŠ Mgr. Eva Jedličková únor 2017 

 Soutěž v anglickém jazyce ZŠ Mgr. Martina Konečná únor 2017 

 Soutěž v anglickém jazyce SŠ  Mgr. Šárka Hynková únor 2017 

 Chemická olympiáda SŠ  Mgr. Leona Bačovská březen 2017 

 Biologická olympiáda kat. C Ing. Jana Hálová 12.4.2017 

   Zeměpisná olympiáda ZŠ Mgr. Milan Ostrý 21.2.2017 

   Zeměpisná olympiáda SŠ  Mgr. Jitka Formánková 21.2.2017 

 Matematický klokan Ing. Jana Hálová 17.3.2017 

  Fyzikální olympiáda NG Mgr. Eliška Šparlinková 23.3.2017 

  Biologická olympiáda kat. D Ing. Jana Hálová 20.4.2017 

 Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8 Mgr. Jitka Novotná 4.4.2017 

 Pythagoriáda 5.-8.roč. Mgr. Ivana Kašpárková květen 2017 

 Archimediáda Mgr. Eliška Šparlinková  

 Přírodovědný klokan Ing. Jana Hálová 12.10.2016 

 Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8 Mgr. Jitka Novotná 4.4.2017 

 Pythagoriáda 5.-8.roč. Mgr. Ivana Kašpárková květen 2017 

 Archimediáda Mgr. Eliška Šparlinková  

 Přírodovědný klokan Ing. Jana Hálová 12.10.2016 



  

  

II. pololetí 

        2016/ 2017  
 

 

JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE 

 

 Poslední únorový týden si děti na jesenicku užívaly prázdniny. V Duze byl pro děvčata i chlapce připraven zajímavý program. V pondělí si děti 

dekorovaly lžičky ozdobami z fima, sami si hmotu zpracovali, vymýšleli si srdíčkové, zvířecí nebo květinové motivy a vyrobili si úžasné lžičky na 

zmrzlinu nebo do čaje. Druhá část programu patřila počítačovým hrám, Xboxu a společenským hrám. Před obědem si děti zašly na duhovou zahradu, 

podívat se na mývala Mapinku a zkontrolovat, jestli už létají včelky. Můžeme potvrdit, že včely už létají, začínají hledat první jarní květy a blíží se 

jaro. Úterý patřilo v Duze zvířátkům, děti si mohly prohlédnout odchovny hlodavců, terarijních zvířat, andulky i rybičky. Zvířátka potřebovaly 

nakrmit, pohladit a děti se tohoto úkolu rády zhostily. Za odměnu si pak mohly vyrobit papírovou zvířecí loutku. Ve středu přišlo na řadu vyrábění 

látkových tašek, které si děti podle vlastní fantazie zdobily barvami na textil, technikou stříkání barvy, razítkování a dokreslování. Motivem této 

výtvarné dílny byl jarně vysmátý smajlík. Doufáme, že se dětem jarní prázdniny líbily a zúčastní se i dalších zábavných akcí a dílniček. 

 

FOTOSOUTĚŽ 2017 

PŘÍRODA A PŘÍRODNÍ ŽIVLY NEJEN JESENICKA 

 

Krásnou tradiční akcí se stává jesenická fotosoutěž. Pořadatel SVČ Duha Jeseník ve spolupráci s IC Katovna za podpory Města Jeseník vyhlásil letos 

již II. ročník. Během ledna a února postupně přicházelo spoustu nádherných dechberoucích fotografií, které se postupně zveřejňovaly na fb Duhy. V 

březnu se z fotografií vytvořil dvacetiminutový film, který mohly shlédnout děti v Duze, veřejnost v Katovně nebo na fb a hlasovat pro ty nejkrásnější. 

Zúčastnilo se 44 fotografů, dětí i dospělých a zaslali celkem 205 inspirativních fotografií přírody a přírodních jevů. Odborná porota měla opravdu 

nesnadnou práci vybrat ty nejlepší. Výstavu zahájiIa místotstarostkyně Jeseníku paní Zdeňka Blišťanová pozváním na akce k výročí založení města. 

Poté už jsme se mohli zaposlouchat do vystoupení dětí z Duhy, které nás naladily na poetickou notu. Na flétničku zahrála Gábinka Rolníková a píseň z 

Popelky zazpívala Eliška Dihlová. I díky sponzorským firmám Autocont, Jeskloma a Xocolatl jsme mohli všechny fotografy ocenit – nejlepší získali 

termolahve, fotoalba, jesenickou ručně vyráběnou čokoládu a všichni fotografové kořenky s logem soutěže, které symbolizují fotografování jako 



  

koření života. Vítězné fotografie se stanou součástí putovní výstavy, můžete je shlédnout v Katovně, v Duze a na výstavě v Kapli. Děkujeme všem 

fotografům a těšíme se na příští ročník. 

 

 

 

ZLATÝ LIST 2017  

 

 V pátek 21. dubna jsme pořádali již 13. ročník okresního kola soutěže Zlatý list 2017, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 45 let. 

Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek po třech, plnila na deseti stanovištích úkoly z těchto témat: práce pro přírodu, ochrana životního 

prostředí, rostliny, rybník a řeka, les, hmyz, astronomie, houby, zvířata a obratlovci. V letošním roce startovalo 107 soutěžících z Jeseníku, Lipové - 

lázní, Mikulovic, České Vsi, Javorníku, Bělé pod Pradědem, Zlatých Hor a Vápenné. Do krajského kola, které se konalo v Olomouci v pátek 19. 

května, postoupilo družstvo mladších i starších žáků ze ZŠ a MŠ J. Schrotha Lipová – lázně.  Blahopřejeme! Současně bych chtěla poděkovat všem 

svým kolegům za spolupráci a ochotu při realizaci této organizačně náročné soutěže. Jmenovitě pak Michalu Ulrychovi z CHKOJ, Ing. Petru Kučákovi 

a Ing. Jakubu Matuškovi - Lesy ČR a Veronice Pavelkové, demonstrátorce naší hvězdárny.  

 

KAMARÁDKA KOČKA  

 

 Od března probíhala keramická soutěž Kamarádka kočka. Zúčastnilo se jí 96 chlapců a dívek ze všech keramických ZÚ, ZÚ  Dívčí klub, 

Tvořínek, Dárky pro radost a ze ZŠ Vápenná. Tvůrci nejzajímavějších koček získali diplomy a drobné ceny. Všechny výrobky byly vystaveny v SVČ 

DUHA. 

 

JESENIČTÍ VČELAŘI VYBOJOVALI 1.MÍSTO - ZLATÁ VČELA ŠUMVALD 2017 

 

 V květnu se do Šumvaldu sjeli mladí včelaři ze severu Olomouckého kraje - změřili si své včelařské znalosti a dovednosti v oblastním kole 

soutěže Zlatá včela. Úkoly byly různé, test včelařských znalostí, poznávání rostlin a stromů, určování a popis funkce včelařských pomůcek, druhy úlů, 

mikroskopování, určování preparátů a hlavně včelařská praxe. Děti popisovaly správnou práci se včelami a ve včelstvu, určovaly matku, trubce a 

dělnice a v mikroskopech rozeznávaly části těla včely a popisovaly jejich funkce. Z Jeseníku se zúčastnilo 8 mladých včelařů, mladší děti se umístily 

na pěkných místech, starší děti pak vybojovaly už druhým rokem medaile - Eliška Dihlová 3.místo a Tereza Hošková 1.místo! Terezka nás bude 

reprezentovat v celostátním kole Zlaté včely v Nasavrkách. Po soutěži si děti zasloužily výlet do Uničova a prohlédly si velkoobchod s tropickými 

rybami a korály. V kroužku jsme pak skvělé úspěchy našich mladých včelařů oslavili. Kroužek mladých včelařů se schází v SVČ DUHA každé pondělí 

od 15:30 a stará se o včelstva na zahradě Duhy, za podpory ČSV ZO Jeseník. Rádi mezi sebou přivítáme další mladé  

včelaře a včelařky. 

 

 

 



  

OPĚT ZLATÍ A STŘÍBRNÍ…  

 

 K největším úspěchům bezesporu patří již tradiční účast v .robotické soutěži FIRST LEGO League. Máme zlato i stříbro z finále FLL 2016! 

Vítězem se stal tým R.U.R., jen o dva body za ním skončil tým CO3. Do Semifinal FLL Southeast v maďarském Debrecenu, postoupily oba týmy. 

Během let si vybudovali neotřesitelnou pozici na české robotické scéně, kde zatím nenašli přemožitele. Díky svým úspěchům v ČR si členové našich 

týmů každoročně měří síly, znalosti a schopnosti se svými evropskými vrstevníky v mezinárodních kolech. Dvakrát (v letech 2007 a 2011) postoupily 

naše týmy ze středoevropského finále FLL sedmi zemí až na Otevřený evropský šampionát, ale postup na World Festival FLL ve sbírce úspěchů stále 

chyběl. Až letos se týmu CO3 podařilo vybojovat postup do USA do St. Louis, kam se doposud ještě žádný český tým nepodíval. 

 

 

 

 

 

 

 

POHÁDKOVÝ LES  

 

 Čerti, ježibaba, princ, vodník, Popelka, Karkulka, Budulínek, Kocour v botách, Princezna, Rumcajs a Manka se sešli o víkendu ve 

Smetanových sadech a proměnili je v Pohádkový les. V krásném slunečném odpoledni si děti užily  pohádkové úkoly a na vyznačené trase objevovaly 

svoje oblíbené pohádkové postavy. Dospělí si zavzpomínali na dětství a děti si užily spoustu zábavy. Za splněné úkoly a pokud poznali pohádku, 

dostali všichni razítko na pohádkovou kartu, kterou na konci trasy odevzdali klaunovi.  Za to získali medaili, balónek a zatočili si kolem štěstí. 

Nakonec si z kouzelných pytlů vylosovali odměnu. Součástí celé akce byla také zábavná zóna pro děti – mohly řádit ve skákacím hradu, na dětském 

hřišti, nechat si namalovat obličej nebo si koupit zmrzlinu a další dobroty. Na dospěláky čekal gril a posezení na letní zahrádce. 

Pohádkový les pro děti připravilo Středisko volného času DUHA Jeseník ve spolupráci s MŠ Karla Čapka a herci divadelního souboru Nezakopneš, k 

750.letému výročí založení města Jeseník. Za spolupráci děkujeme Tenisovému klubu Jeseník a MKZ Jeseník. Akce se zúčastnilo skoro 450 dětí s 

rodiči. Věříme, že se stane krásnou každoroční tradiční akcí ke Dni dětí a že za rok Smetanovy sady znova ožijí pohádkami. 

 

PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE V OKRESE JESENÍK 

 

Každým rokem se talentovaní studenti základních a středních škol zúčastňují soutěží v oboru, který je jim blízký a v kterém vynikají svými 

znalostmi a schopnostmi. Předmětových soutěží je celá řada, základní kola probíhají již většinou na podzim na jednotlivých školách, z nich pak 

vzejdou nejlepší studenti a postoupí do okresního kola.  

Okresní kola pořádá Středisko volného času Jeseník, zaštiťují je garanti jednotlivých olympiád a odbornost zajišťuje předmětová komise 

složená z učitelů, profesorů a odborníků v daném oboru. Příprava olympiády není jednoduchá a probíhá během celého roku.  V okresních kolech jsou 

otázky složitější a zadání náročnější, žáci a studenti se musí dlouho dopředu připravovat a vzdělávat. Zadání úkolů je vždy tajné a každý ročník má 



  

většinou určené nějaké zajímavé téma, kterého se otázky týkají. Soutěžící mají na splnění úkolů daný časový limit. Například v Olympiádě z českého 

jazyka plní část odbornou a pak vypracují slohovou práci na zadané téma, v Dějepise se otázky týkají určitého historického období a nechybí ani 

obrázky architektury a zajímavých historických osobností, v Matematice jsou stěžejní slohové úlohy, které procvičí logické uvažování soutěžících, 

chemická olympiáda prověří studenty v chemických znalostech a dovednostech, zeměpisné znalosti se zase projeví v práci s mapou a důkladném testu. 

Jazykové olympiády jsou pro studenty zajímavé, změří své dovednosti nejen v jazykovém testu, ale hlavně v konverzaci na vybrané téma. V biologické 

olympiádě si studenti kromě teorie vyzkouší i praxi a práci s mikroskopem. Zajímavé jsou také olympiády matematická Pythagoriáda a fyzikální 

Archimediáda. Pro děti a studenty, kteří mají rádi knihy, básně a literární texty, je určena soutěž v recitaci – Dětská scéna a Wolkerův Prostějov. Starší 

děti z jesenických škol se také rády zapojují do Přírodovědného klokana – soutěže v přírodních vědách. Úspěšní řešitelé poté postupují do krajského 

kola, pokud tam uspějí, jsou pozváni do ústředního kola, kde se sejdou opravdu jen ti nejlepší. U některých olympiád bývá ústřední kolo formou 

několikadenního soustředění a je pro všechny zúčastněné odměnou.  

Jsme rádi, že máme na Jesenicku tolik nadaných dětí, které se sjíždí ze všech škol z okolí a měří své znalosti a dovednosti v okresních kolech 

předmětových soutěží. Studenti jsou často úspěšní i v krajských kolech. Fotografie ze soutěží a výsledkové listiny najdete na webových stránkách 

Duhy. Soutěže vyhlašuje MŠMT a organizačně spolupracujeme s KÚ Olomouckého kraje a DDM Olomouc.  Děkujeme učitelům, kteří celý rok děti 

připravují a neváhají věnovat soutěžím svůj volný čas a energii. V neposlední řadě patří dík i garantům soutěží a učitelům, kteří se účastní v porotě. 

Těšíme se na další ročník olympiád s talentovanými studenty. 

Pavla Ježová 

garant OK soutěží SVČ DUHA Jeseník 

  

LETNÍ  TÁBORY 

 Letošní tábory byly opět částečně financovány prostřednictvím dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, který bezplatně zajistil 

pobyt pro děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Děkujeme za 

nadstandartní spolupráci v této oblasti s Městskou policií Jeseník. 

 

 LÉTO NA BAZÉNĚ. 

 

 Začátek prázdnin byl pro všechny vodychtivé děti připravený příměstský tábor „Léto na bazéně“. Už samotný název napovídá, že tábor byl 

určený pro všechny děti, které mají rády plavání a pohyb ve vodě na všechny způsoby. Každé ráno od pondělí až do pátku jsme odjížděli autobusem do 

České Vsi, kde jsme téměř celý den trávili na místním krytém bazénu. Děti se dopoledne převážně věnovaly intenzivní výuce plavání, kdy se snažilly 

posunout úroveň svých plaveckých dovedností, nebo, a to především v případě těch nejmenších, se učily základům plavání a pohybu ve vodě. 

V poledním čase nás vždy čekal oběd v hotelu Zlatý Chlum, no a odpoledne to už bylo především o řádění ve vodě dle libosti. Navíc nám i několik 

málo dní přálo počasí, takže jsme mohli kombinovat pohyb ve vodě s různými pohybovými aktivitami v prostorách zdejší venkovní zahrady. Je třeba 

zdůraznit, že se na tomto táboře sešly děti, které vodu a pohyb v ní milují a také proto se tábor „Léto na bazéně“ tak skvěle vydařil. Závěrem bych chtěl 

moc poděkovat personálu krytého bazénu v České Vsi, v čele s paní vedoucí Žákovou, za výbornou spolupráci a vstřícnost z jejich strany. Pevně 

doufám, že příští prázdniny se sejdeme přinejmenším ve stejném počtu a užijeme si znovu pět dní radosti, pohybu a skvělé zábavy.  

 



  

EXPEDICE BAŤŮV KANÁL 

 

      Pod názvem „Expedice Baťův kanál“ by si obyčejný a nezasvěcený člověk mohl představit víceméně cokoli. Od plavby lodí po tomto technickém 

skvostu z minulého století až po objevování míst s tímto dílem spojených. Nicméně ti více zasvěcení vědí, že hlavní náplní tohoto pobytového tábora 

bylo trošku něco jiného. Mezi ty zasvěcené patří mladí rybáři, kteří propadli vášni rybaření a tomuto hobby se již nějaký čas věnují nebo se 

právoplatnými rybáři stali tento rok. A tyto uvedené indicie již určitě postačí i těm zcela nezasvěceným, aby zjistili, že hlavní náplní tábora „Expedice 

Baťův kanál“ bylo rybaření. Dětí odcestovaly vlakem na konci července směrem do Veselí nad Moravou, odkud pak pokračovaly lodí až na plavební 

komoru Vnorovy. Tady si postavily stany a vybudovaly malý tábor, zázemí a útočiště, ze kterého pak vyrážely na své rybářské výpravy. A protože i 

my rybáři jsme tvorové společenští, mnozí z nás jsou sportovně založení a milujeme nejen vše, co žije ve vodě i okolo ní, ale rádi se ve vodě koupáme 

a řádíme v ní dle naší libosti a možností, tak i tady jsme se kromě rybaření věnovali koupání a plavbě na plavidlech všeho druhu do sytosti. Navíc 

počasí nám přálo až moc, takže žádné zvláštní rybářské úlovky nebyly, ale to bylo zcela vyváženo úžasnou atmosférou, která zde po celých šest dní 

panovala. Na úspěšném průběhu našeho tábora se podíleli nejen skvělé děti, organizátoři a pomocníci ze strany rodičů, ale také pan a paní Šulcovi, 

díky kterým se mohla celá akce uskutečnit a kteří se o nás po celou dobu starali s velkou péčí. Děkujeme také MO ČRS Javorník, která nám poskytla 

neocenitelnou pomoc v oblasti rybářských potřeb a vybavení pro naše mladé rybáře. Takže, přátelé rybáři, za rok na „Expedici Baťův kanál“ zase na 

viděnou. 

                  Bc. Daniel Krčmář 

TÁBOR FILMAŘ A FOTOGRAF 

 

 Jak nastavit fotoaparát, zaměřit, zvolit kompozici a správné světlo si vyzkoušely děti na příměstském táboře Filmař a fotograf v Duze. Děti si 

užily celý týden focení a jeden den natáčení a stříhání filmu, v pátek pak každý vybral jednu fotografii na vernisáž, kde si je mohli prohlédnout rodiče. 

Kromě focení jsme zažili také spoustu zábavy na výletech, prohlédli si zámek v Javorníku, řádili na bazénu v České Vsi a nevynechali ani zajímavou 

exkurzi na základnu jesenických hasičů. Tábor jsme zakončili táborákem s opékáním špekáčků a návštěvou hvězdárny. Odvážní táborníci si také 

zahráli noční hru „Plížená k pirátské svíčce“. Nevynechali jsme ani oblíbené noční spaní v Duze. V celotáborové hře Cestovatelé časem děti navštívily 

různé epochy dějin a dostaly se až do budoucnosti. Doufám, že na tábor plný her, soutěží, zábavy a focení, budou děti rády vzpomínat. 

 

TÁBOR PŘÍŠERKY SRO  

 

 Bestíci a Příšerky se sešli na příměstském táboře v Duze a  na programu nebylo strašení, ale zábava, hry, výlety, soutěže a výtvarné dílničky. 

Děti si vyrobily táborové vlajky, vymyslely pokřik a mohly začít soutěžit a sbírat postavičky příšerek. Pondělí jsme zahájili výrobou keramických 

lampiček - městeček pro příšerky, vyráběním květinových obrázků a soutěží ve střelbě z luku. Další den jsme navštívili Priessnitzovy lázně, kde jsme 

vyzkoušeli léčebné prameny, zabloudili si v bludišti, zacvičili na strojích a zahráli si vyvolávku zvířat. Ve středu si děti prohlédly exotická zvířata a 

ptactvo ve Faunaparku v Lipové a vyrobily voňavé levandulové polštářky. Čtvrtek byl nejlepší táborový den - začali jsme exkurzí v hasičárně, kde 

jsme si prohlédli hasičská auta, techniku, vyzkoušeli si, jak se nosí přilba a jak se hasí vodou. Z plošiny jsme si mohli prohlédnout Jeseník jako na 

dlani. Děkujeme hasičům směny C za skvělou exkurzi! Odpoledne děti soutěžily v pečení a mohli jsme ochutnat výborné jablečné šátečky a kakaové 

sušenky. Odpoledne jsme zakončili rejem příšerek a opékáním špekáčků. Odvážné příšerky se mohly zúčastnit spaní v Duze a v noční hře „Hledání 



  

pokladu“ objevit starou čarodějnici, která jim za splněné úkoly vydala poklad. Pátek jsme zakončili polštářovou bitvou a posledním nástupem 

s vyhlášením vítězů a nejlepších táborníků. Snad se všem příšerkám tábor líbil a za rok zase AHOJ! 

                      Pavla Ježová 

 

 

 

TÁBOR DUHOVÉ HRÁTKY SE ZDRAVÍKEM  

 

 Od posledního červencového dne se na příměstském táboře Duhové hrátky se Zdravíkem sešlo 21 dětí ve věku od šesti do deseti let. Počasí nás 

trochu potrápilo, ale naštěstí nikoho nepotkal úpal ani úžeh, a tak si děti tento tábor moc pěkně užily. Kromě spousty a her a zábavy jsme se podívali na 

oblíbené hřiště v Písečné, do Lázní, na bazén, do jeskyní a největším překvapením byla páteční návštěva cvičiště pro psy, na kterém nám Olinka, 

Ťapka, Ben a Deborka předvedli, co všechno umí a jak moc je to baví. I letošní „Zdravík“  děti bavil a už teď se všichni těšíme na příští rok…. 

 

PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM  

 

 I když nám počasí úplně nepřálo, všichni jsme si letošní Putování za pokladem náramně užili. Stihli jsme Rejvíz, Faunapark, lanové centrum, 

bazén i jeskyně a k tomu jsme zažili spoustu zábavy! 

                        Ing. Jana Hálová 

DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA 

 

 První prázdninový týden se konal  již tradiční příměstský tábor „Dívčí duhová dílna“. V dopoledních hodinách si děvčata vyzkoušela různé 

výtvarné techniky, v keramické dílně si dívky vyrobily kočičky, z hmoty FIMO si ozdobily lžičky. Vyzkoušely si korálkování – vznikly tak krásné 

náramky. Líbilo se i zdobení triček  vlastními šablonami a razítkováním, výroba mýdélek pod vedením p. Marie Horáčkové. Také si vyzkoušely 

malování uhlem v přírodě. Vznikly tak krásné obrázky naší Vodní tvrze. Tábor jsme si zpestřili výletem na Lesní bar, kde děvčata hledala poklad, dále 

soutěžemi na krytém bazénu a vycházkou do lázní. 

 

HRÁTKY S ANGLIČTINOU 

 

 Tento příměstský tábor byl určen hlavně těm, kteří si chtěli zopakovat angličtinu nebo se naučit nová slovíčka. Účastnici si jazyk opakovali 

formou her, soutěží, kvízů, naučili se nové básničky a písničky. V odpoledních hodinách byl pro děti připraven oddechový program  

v podobě sportovních soutěží a výletů. Navštívili jsme krytý bazén, lázně. Nejvíce se však dětem líbilo  na dětském hřišti Cihelna v Písečné, kde si 

mohly opéct špekáčky a jako překvapení je tam čekala soutěž v angličtině a hledání pokladu. Program jsme obohatili o zdobení polštářků vlastními 

šablonami a výrobou mýdel pod vedením p. Marie Horáčkové. 

Největším překvapením byla exkurze do místní čokoládovny, kde se děti na vlastní oči seznámily s výrobou čokolády, kterou mohly i ochutnat. 

                                   Iva Janošťáková 

http://www.duhajes.cz/userFiles/tabory/dscn3875.jpg
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MALÍ KUCHAŘÍCI 

 

 Již tradiční tábor Malí kuchaříci proběhl v týdnu od 10.7. do 14.7. 2017. Celkem bylo přihlášených 21 dětí. Každý den si děti vařily celý oběd – 

polévku hlavní jídlo a moučník ve třech družstvech, která se střídala. Odpoledne jsme věnovali krátkým výletům do okolí a výtvarnému tvoření.  Byli 

jsme na celodenním výletě na Ranči Orel v lanovém centru, na bazéně v České Vsi a ve Vodní tvrzi.  

 

VÍKENDOVÝ TÁBOR MUNA MIKULOVICE 

 

 Poslední víkend v červenci se uskutečnil v prostorách skautské základny v Mikulovicích již tradiční víkendový tábor „Policie baví děti“. 

Celkem 24 dětí strávilo víkend klasickou táborovou činností – hry, výlety, plavání, tvoření, opékání buřtů. Tento tábor je zaměřen na seznámení se 

s prací složek integrovaného záchranného systému a prevencí nežádoucích událostí v daných oblastech. 

 

POBYTOVÝ TÁBOR DOLNÍ MORAVA 

 

 V týdnu od 15. do 22.7 2017 jsme odjeli s 25 dětmi na pobytový tábor na Dolní Moravu. Byli jsme ubytovaní na chalupě „U Opičáka“. Celý 

týden nám přálo počasí, a tak jsme všechny naplánované výlety a aktivity mohli uskutečnit. Nejnáročnější celodenní túra byla na Kralický Sněžník, 

kdy jsme ušli 25km, a musím pochválit všechny účastníky za výborný sportovní výkon. A protože je na Dolní Moravě spousta atrakcí a zábavy 

nemohli jsme je vynechat – vyjeli jsme lanovkou a prošli jsme Stezku v oblacích, navštívili Mamutíkův vodní svět, projeli se na bobové dráze. Celým 

týdnem nás provázela celotáborová hra Osadníci, a nedílnou součástí tábora bylo i vyrábění a výtvarné tvoření. Mohu říci, že se tábor po všech 

stránkách vydařil a už teď se těšíme s vámi se všemi příští rok nashledanou. 

                                                                                                                                   Zdeňka Pěkná  

ADVENTURE CAMP 2017 

 

 Spolek HOROLEZCI Jeseník ve spolupráci se SVČ DUHA Jeseník a za podpory projektu „MLADÝ SPORTOVEC“ se rozhodl o prázdninách 

uspořádat letní příměstský tábor pro děti a mládež z okolí Jesenicka. Náplň byla zaměřena kromě lezení také na pohyb a pobyt v přírodě.  Celý tábor 

potom vyvrcholil nocováním pod širým nebem .A jak to celé probíhalo? V pondělí ráno se všichni účastníci sešli na autobusovém nádraží. Nejprve 

jsme se odebrali do blízkých Smetanových sadů, kde proběhlo několik seznamovacích her. Poté jsme se vrátili na „autobusák“  a odjeli směr Bělá pod 

Pradědem na Kalafatičovu plotnu, kde proběhl hlavní program. Táborníci byli rozděleni na dvě skupiny. Podle těchto skupin se celou dobu střídali na 

stanovištích, ale také mezi sebou tyto družstva soutěžila o různý materiál potřebný k programu. V pondělí tedy probíhalo lezení a seznámení se 

s pohybem v horách, co si na sebe obléci, co si vzít s sebou, ale také třeba orientace v mapě. Vyvrcholením byla orientační hra v lese o získání deníčku, 

do kterého si děti zapisovaly celý program našeho tábora. Aby si naši účastníci odnesli také nějakou památku, dostali tričko, které si výtvarně upravili 

dle sebe.V úterý jsme se opět sešli na autobusovém nádraží a odtud vyrazili směr Čertovy kameny. Během cesty spolu obě družstva bojovala o různé 

věci potřebné k vyrobení bivaků (nouzových přístřešků), které potom během celého dne ve dvojicích děti budovaly. Kromě toho bylo samozřejmě na 

programu lezení a slaňování na „Čertovských plotnách“. Ve středu ráno nás vlak zavezl na Ramzovou, kde nám členové Horské služby ukázali, jak na 

první pomoc. Kromě toho bylo zajímavé poslouchat historky, kterých mají záchranáři více než dost. Odpoledne si potom družstva zvolila cestu, kterou 



  

se vydala zpět, směr Jeseník. Děti si cestu určovaly sami bez nápovědy instruktorů. Během cesty také plnily úkoly, díky kterým získávaly zápalky pro 

svůj poslední denní úkol, a to rozdělání ohně. Vše se povedlo a obě družstva se dostala zpět do Jeseníku. Čtvrteční den jsme z části strávili v lanovém 

centru uprostřed Adrenalin parku v České Vsi a druhou část dne hledala družstva cestu z lesa, kam jsme je zavezli se zavázanýma očima a odvedli 

mimo cesty. Tentokráte neměli k dispozici mapu ani busolu. Přesto se jim podařilo nalézt cestu zpět domů. V pátek jsme cestou z Jeseníku na Čertovy 

kameny nechali družstva soutěžit, tentokráte o suroviny na vaření. Během dopoledne si děti z těchto potravin uvařily oběd. Odpoledne se táborníci učili 

jednu z nouzových technik při lezení a tím bylo prusíkování (šplhání na laně pomoci smyček na něm uvázaných). Kromě toho přišlo na řadu i lezení a 

slaňování. Při tom nás spláchnul přívalový déšť a my museli vybudovat za pomoci dětí velký bivak, ve kterém jsme strávili  noc. V pozdních večerních 

hodinách nás čekala noční hra plná překvapení a zážitků. Náš tábor skončil v sobotu ráno. Týden to byl opravdu pestrý, náročný a plný dobrodružství. 

Děkujeme všem sponzorům, díky kterým se tento tábor mohl uskutečnit - SVČ DUHA Jeseník, Sdružení sportovních svazů ČR, Město Jeseník, Bělá 

pod Pradědem, Chata Čertovy kameny. 

                             David Migal 

 

DO JESENÍKU SE VRACÍ PTAČÍ VOLIÉRA 

 

 Mnozí pamětníci si jistě ještě vzpomenou na bývalé autobusové nádraží na Náměstí 28. října. A také se jim možná vybaví ptačí voliéra, která 

v parčíku stávala spolu s kioskem. V letošním roce čeká naše město významná událost – Jeseník oslaví sedmisté padesáté výročí svého vzniku a při 

této příležitosti vznikl zajímavý nápad – obnovit tuto voliéru. Realizaci stavby a základní vybavení voliéry měly na starost Technické služby Jeseník 

a.s., o dovybavení, zajištění ptactva a následnou péči se bude starat Středisko volného času DUHA Jeseník. Jelikož chov andulek a zebřiček ve 

venkovní voliéře bude možný pouze, jako sezónní záležitost, oslovili jsme chovatele pana Burďáka z Velkých Kunětic, který byl tak ochotný a zapůjčil 

nám do voliéry přibližně třicet kusů papoušků vlnkovaných (tzv. andulek) a papoušků zpěvavých, což je v podstatě o něco větší andulka. Oba druhy 

pochází z Austrálie, mají podobné požadavky a je možné chovat je společně. Třetím druhem, který „zpestří“ osazenstvo voliéry, je zebřička pestrá – 

malý, nenáročný a barevně atraktivní druh rovněž pocházející z Austrálie. Do voliéry bude každodenně docházet pracovník pověřený péčí o voliéru i 

ptáčky, aby provedl základní údržbu, vyčistil krmítka i napáječky a provedl další potřebné práce. Je potěšující, že už v přípravné fázi se u nové stavby 

zastavovali lidé a z jejich reakcí bylo patrné, že tuto aktivitu vítají. Určitě ji také ocení děti a pamětníci rádi zavzpomínají. Každá činnost spojená s 

„živým materiálem“ je velmi zodpovědná a rozhodně ne jednoduchá – o tom, jako pracovnice Střediska ekologické výchovy, kde chováme značné 

množství zvířat, vím své. A chci věřit, že stejně tak zodpovědně se k tomuto „narozeninovému dárku“ pro naše město postaví i obyvatelé Jeseníku a 

užijí si i ocení tuto novinku.                                                     

   Ing. Jana Hálová 
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PODĚKOVÁNÍ… 

 

 Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají. Za uplynulé období jsme získali finanční dary 

od firmy LIDL 57 450 Kč na vybavení dopravního hřiště, od Lesů ČR 10 000 Kč na informační tabule s přírodovědnou tematikou a od pana Ondryáše 

1500 Kč.  Celkem 68 950 Kč. Velmi si vážíme této pomoci a DĚKUJEME! 

Upřímné poděkování patří Lesní správě Jeseník za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme 2x do 

roka  a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 24. ročník. 

 Děkujeme panu Bc. Miroslavu Táborskému za pomoc při realizaci projektu Letní tábory s DUHOU IV.  

 A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“, 

Lesní správě Jeseník za jejich celoroční podporu  a panu Karlu Neugebauerovi za dodávku hoblin na podestýlku zvířat. 

                                      Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA SLUNÍČKEM… 

 

 Ani letos nechyběla pestrá nabídka příměstských táborů, které byly tematicky zaměřené na turistiku, výtvarné činnosti, vaření, sport, 

ekologickou výchovu či výuku angličtiny hravou formou. Pobytové tábory se tentokrát podařilo zorganizovat v Náchodě a na Dolní Moravě. Celkem 

jsme připravili 12 letních rekreačních akcí. 

 Letošní tábory byly i letos částečně financovány prostřednictvím dotace z Projektu prevence kriminality MVČR, který bezplatně zajistil pobyt 

pro 37 dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených OSPODem (orgán sociálně-právní ochrany dětí).  

 

 

 

 



  

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 109 kroužků, které navštěvuje k 31.10. 2017 1267  dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 55  

externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 

DO JESENÍKU SE VRACÍ PVOLIÉRA 

 

 Mnozí pamětníci si jistě ještě vzpomenou na bývalé autobusové nádraží na Náměstí 28. října. A také se jim možná vybaví ptačí voliéra, která 

v parčíku stávala spolu s kioskem. V letošním roce Jeseník slaví sedmisté padesáté výročí svého vzniku a při této příležitosti vznikl zajímavý nápad – 

obnovit tuto voliéru. 

 Realizaci stavby a základní vybavení voliéry měly na starost Technické služby Jeseník a.s., o dovybavení, zajištění ptactva a následnou péči  

bude zajišťovat Středisko volného času DUHA Jeseník.  

 Jelikož chov andulek a zebřiček ve venkovní voliéře bude možný pouze, jako sezónní záležitost, oslovili jsme chovatele pana Burďáka 

z Velkých Kunětic, který byl tak ochotný a zapůjčil nám do voliéry přibližně třicet  kusů papoušků vlnkovaných (tzv. andulek) a papoušků zpěvavých, 

což je v podstatě o něco větší andulka. Oba druhy pochází z Austrálie, mají podobné požadavky a je možné chovat je společně. Třetím druhem, který 

„zpestří“ osazenstvo voliéry, je zebřička pestrá – malý, nenáročný a barevně atraktivní druh rovněž pocházející z Austrálie, který nám zapůjčil pan 

Nepožitek z Mikulovic. Do voliéry dochází náš pracovník pověřený péčí o ptáčky i celou voliéru, čistí krmítka i napáječky a provádí další potřebné 

práce. 

 Je potěšující, že už v přípravné fázi se u nové stavby zastavovali lidé a z jejich reakcí bylo patrné, že tuto aktivitu vítají. Určitě ji také ocení děti 

a pamětníci rádi zavzpomínají. 

 Každá činnost spojená s „živým materiálem“ je velmi zodpovědná a rozhodně ne jednoduchá – o tom, jako pracovnice Střediska ekologické 

výchovy, kde chováme značné množství zvířat, vím své. A chci věřit, že stejně tak zodpovědně se k tomuto „narozeninovému dárku“ pro naše město 

postaví i obyvatelé Jeseníku. Děkujeme. 

                       Ing. Jana Hálová 

 

SPORT 

 

 Velkou měrou se také podílíme na vytváření vztahu k aktivnímu pohybu, tak důležitému v  životě dětí a mládeže.  Paleta nabídky je velice pestrá 

a vychází ze spolupráce se školami a sportovními oddíly. Základem je však spolupráce s Asociací školních sportovních klubů, která je vyhlašovatelem 

většiny školních sportovních soutěží a také se výrazně podílí na jejich finančním zajištění. Jedná se o nepřeberné množství akcí, které jsou také motivací 

dětí k pravidelnému tréninku. Činnost našeho pracovníka, který je současně předsedou Okresní rady AŠSK, by byla nemyslitelná bez pomoci učitelů 

tělesné výchovy a pochopení vedení jednotlivých škol. Mimo okresních kol postupových sportovních soutěží jsou pro žáky základních škol pořádány i 

dlouhodobé soutěže. Jsou to Jesenická liga ve florbalu nebo ve stolním tenisu. V nich pak všichni účastníci prokazují postupné zlepšování svých 

dovedností i touhu dosáhnout co nejlepších výsledků. Vypočítávat jednotlivé sportovní akce by byl dlouhý seznam. Vždyť každým rokem se jich 

uskuteční více než 70 s účastí téměř 5.000 sportovců. V takové nabídce si určitě každý najde své místo.  V Jeseníku klademe důraz na propojení 



  

sportovní činnosti na základních a středních školách. V okresních soutěžích středních škol se tak projevuje péče o sportovní aktivity na základních 

školách a tím schopnost studentů středních škol měřit své síly i v mládežnickém věku a využívat získaných dovedností i při rekreaci. Bez základu 

získaného na základních školách by to nebylo možné. Důležitou roli ve vytváření kladného vztahu ke sportování mají nezastupitelnou úlohu sportovní 

kroužky, které pracují při SVČ DUHA a to nejen přímo v Jeseníku, ale v celém našem okrese. Všichni, kteří se dětem věnují, mnohdy ve svém volném 

čase, si zaslouží poděkování a uznání za úsilí, které věnují sportování dětí a mládeže. Vždyť motivovat děti a mládež, v dnešní době počítačových her a 

dalších lákadel, k pohybovým aktivitám, je velice důležité. Proto stále vyhledáváme nové formy sportovních činností. Věříme, že i v dalším období bude 

tato dobrá spolupráce pokračovat a přinese radost ze sportovních úspěchů nejen dětem a mládeži, ale také jejich učitelům a trenérům.  

                             Mgr. Jiří Hanef 

 

OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 

 

       Přespolní běh pořádaný Asociací školních sportovních klubů ve spolupráci se SVČ Duha Jeseník je již tradiční událostí, kterou každý rok na 

podzim netrpělivě očekávají všichni žáci základních a středních škol, kteří holdují sportu, a to zejména běžeckým disciplínám všeho druhu. Možná, že 

si někteří z vás pamatují, že minulý školní rok nám počasí příliš nepřálo a bylo potřeba učinit některé organizační změny. Letos bylo ale vše jinak. Po 

několikadenních deštích a chladném počasí připadlo datum 26. září na první den onoho „babího léta“, které máte určitě ještě v paměti a které nakonec 

mělo vskutku „jepičí život“. Nicméně onoho podzimního rána byly klimatické podmínky pro pořádání jakýchkoli pohybových outdoorových aktivit 

přímo ideální a proto nic nebránilo tomu, aby se v lyžařském areálu „Na Miroslavi“ v Lipové Lázních sešlo na bezmála dvě stě mladých závodníků 

téměř ze všech základních i středních škol z okresu Jeseník. Připraveny pro ně byly tratě, jejichž délka se odvíjela podle jednotlivých věkových 

kategorií. Nutno zdůraznit že, terén běžeckých tratí byl poměrně náročný, zvláště po předchozím deštivém počasí, a spolu s řádným převýšením 

vyžadoval dobrou fyzickou kondici závodníků. Žáci startovali celkem v pěti věkových kategoriích, přičemž nejúspěšnější reprezentanti v kategoriích 

mladších, starších žáků a žákyní ze základních škol a juniorů a juniorek ze středních škol bojovali o postup do krajského kola, které se pořádá 

v Jeseníku 12.10.2017. Pro postup se započítávalo vždy pořadí prvních tří závodníků dané školy. Po strhujících výkonech se do krajského kola 

nakonec probojovaly v kategorii 6. – 7. třída žáci a žákyně ze ZŠ Jeseník a v kategorii 8. – 9. třída rovněž žáci a žákyně ze ZŠ Jeseník. V nejstarší 

kategorii, tzn. v kategorii středních škol, se na postupovém prvním místě umístili dorostenci a dorostenkyně z Gymnázia Jeseník. Všem vítězům patří 

velká gratulace. 

      Domníváme se, že tato akce byla opravdu povedená a my bychom velice rádi touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomohli závody realizovat. 

Děkujeme panu řediteli ze ZŠ Lipová Lázně, Mgr. Gejzovi Sókymu, který byl ředitelem závodu a ve spolupráci s personálem areálu „Na Miroslavi“ 

nachystal vše potřebné, přípravou tratí počínaje a zázemím pro mladé běžce konče. Samozřejmě velké díky patří rovněž učitelům základních a 

středních škol, kteří sem k nám přijeli mnohdy z velké dálky a kterým se podařilo připravit své mladé svěřence a především mnohé z nich přesvědčit, 

že jít se proběhnout do přírody není vůbec špatná věc.  

      Takže, drazí přátelé, těšíme se na vás všechny zase napřesrok a do toho nového školního roku mi dovolte, abych vám všem popřál mnoho úspěchů 

a pevné zdraví. 

        Sportu zdar!                                                            Za Asociaci školních sportovních   

                                                                                      klubů a SVČ Duha Jeseník 

                                                                                                       Bc. Daniel Krčmář 



  

 

DEN PRO VČELU … 

 Mladí včelaři ze zájmového kroužku SVČ DUHA Jeseník rádi získávají nové informace, proto jsme se jedno podzimní ráno vydali vlakem na 

výlet do Opavy, kde se konal Den pro včelu. Celá akce byla ve spolupráci s ČSV. Pro včelaře byly připraveny dvě zajímavé přednášky – Včelí 

produkty a Včelí vosk. Celý jeden sál pak byl věnován především dětem, které se dozvěděly spoustu zajímavostí o včelách, prohlédly si včelařské 

pomůcky, ztekucovací komoru na med, vyzkoušely mikroskopování, hádaly množství včel v proskleném úle a mohly si své znalosti vyzkoušet v testu. 

Nechyběla samozřejmě ochutnávka různých druhů medu.  U dětí suverénně vyhrál malinový, dospělým chutnal nejvíce javorový a akátový med. V 

dílničkách si děti vyzkoušely výrobu svíček z včelího vosku, malování medových perníčků a sádrových odlitků. Program byl opravdu pestrý a 

zajímavý.  Po obědě jsme si prohlédli také historickou Opavu a vydali se vlakem zpátky domů. Děkujeme organizátorům akce za inspiraci a nápady, 

jak podobnou akci, třeba příští rok, uspořádat i u nás v Jeseníku.             

                             Pavla Ježová 

        

 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ…celý podzim tancovali, aby v zimě klidně spali… 

 Ve čtvrtek 2. listopadu se nádvoříčko Střediska volného času DUHA Jeseník  proměnilo v místo plné lampionů, lampiček a světýlek, malí 

broučci se scházejí, aby ukončili slunečné dny a připravili se na zimu. Uspat broučky přišlo více než 60 dětí, maminky s kočárky, prarodiče s 

vnoučátky. Nejprve jsme si popovídali o broučcích, odměnili děti za krásné ručně vyráběné lampiony a rozdali dětem kartičky. Nebyly to jen obyčejné 

obrázky na památku, děti měly důležitý úkol, na kartičku posbírat 4 symboly ročních období, které získávaly za splněné úkoly. Pak už jsme mohli 

vyrazit na průvod městem a ozářit světýlky celý Jeseník. V zahradě Duhy čekali na děti broučci, a protože se choulili zimou, zahrabali jsme je hezky 

do listí a zazpívali jim ukolébavku, aby se jim dobře spalo. Za splněné úkoly si děti zasloužily poklad, který si však musely v noční zahradě osvícené 

jen svíčkami, najít. A nebyl to věru lehký úkol. Na závěr jsme si pěkně popovídali u občerstvení a horkého čaje a měli jsme dobrý pocit, že se nám i 

letos podařilo dobře broučky uspat, protože zanedlouho usne na zimu celá příroda.                 

                         Pavla Ježová  

 

DÍLNA 

 

 Advent jsme zahájili sobotní výtvarnou dílnou, povídali jsme si o adventu a jaký význam mají čtyři svíce na adventním věnci. Letošní rok je 

zvláštní tím, že na poslední zlatou adventní neděli připadá zároveň Štědrý den. Sešly se děti i dospělí a v příjemné atmosféře, která voněla kořením, 

smrkovými větvičkami a sušeným ovocem jsme vyráběli adventní věnce z čerstvého chvojí, přírodnin, ozdob a vánočních stuh. Na závěr jsme si z 

voňavého včelího vosku odlili ozdoby na vánoční stromeček. Věnce i ozdoby si všichni odnesli do svých domovů a s nimi zároveň i pohodovou 

předvánoční atmosféru. 



  

 

 

VÁNOČNÍ JARMARK  

 

 Za velmi nepříjemného, větrného počasí, se ve čtvrtek 18.12. uskutečnil 1. vánoční jarmark, který společně uspořádali SVČ DUHA a ZŠ 

Jeseník. Malým nádvořím SVČ i areálem ZŠ zazněly koledy a vánoční písně, které si připravily třídní kolektivy.  Vystoupily také děti ze ZÚ Flétnička 

ze SVČ. Prodávaly se perníčky, keramika a spoustu krásných drobností, které vyrobily děti ze ZŠ. Nechyběl ani vánoční punč, klobásky a cukrová 

vata. Na této krásné předvánoční akci byl předán SVČ DUHA finanční sponzorský dar obchodního řetězce LIDL, zastoupený prodejnou v Jeseníku, 

který bude použit na dobudování dětského dopravního hřiště. Přestože, počasí nepřálo, podařilo se pro všechny zúčastněné vytvořit krásnou vánoční 

atmosféru, což bylo našim cílem.     

 

DĚTI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU DUHA  JESENÍK DOSTALY 57  450 KORUN…  

 

 Středisko volného času DUHA v Jeseníku dostalo příjemný dárek. Díky nákupům v nově otevřené prodejně získala tato organizace pro děti od 

společnosti Lidl 57 450 korun. Nákupy v nově otevřené prodejně Lidl v Jeseníku mohli zákazníci 30. října využít i pro dobrou věc. Z každého nákupu 

nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala Středisku volného času DUHA 50 Kč.  Děti se tak 14. prosince mohly radovat 

z celkové částky 57 450 Kč. Darované peníze budou využity na nákup vybavení pro dopravní hřiště. „Pro nás je podpora Střediska volného času 

DUHA především radost, protože víme, že věnované peníze najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké částce mají ale zejména obyvatelé Jeseníku a 

okolí, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu, a za to jim moc děkujeme. Pro děti je číslo na darovacím šeku samozřejmě abstraktní, ale 

když jim paní ředitelka vylíčila, co za to pořídí, nemohly se dočkat. A to je pro nás největší odměnou,“ okomentovala darovanou částku Zuzana Holá, 

mluvčí společnosti Lidl. 

  

 

VÁNOČNÍ HRÁTKY  

 

 Děti z kroužků SVČ DUHA Jeseník zakončily rok vánoční akcí. Duha se proměnila v dům plný vánočních vůní a koled. Na začátku děti 

dostaly vánoční křížovku, podle které obcházely jednotlivé stanoviště, kde je čekaly různé úkoly, tvoření a zábavné hry. Na každém stanovišti pak do 

křížovky doplnily symbol Vánoc podle obrázku. Spolu jsme si vyzkoušeli vyrábět jablíčkový svícen, nepečené kuličky, dárkové taštičky i ozdoby z 

chvojí na vánoční stůl. Na jednom stanovišti děti hádaly podle písniček vánoční pohádku a pak si mohly jako Popelka uplést vánočku. Chodbou Duhy 

se rozléhal čertovský závod ve skákání v pytli a přikládání do pece. Nejdůležitějším úkolem bylo chytání rybiček na čas, nejlepším rybářem se stal 

Adrien Stojčev. Čekala na něj odměna – živý kapr o váze 2,8 kg, kterého musel Adrien vlastnoručně vylovit z kádě a odnést si ho domů. Po vánoční 

pohádce se z vyluštěných křížovek vylosovaly dárky pro děti. Děti odcházely spokojené a naladěné na vánoční svátky. 

 

 



  

 

OK DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 

 

 Okresního kola Dějepisné olympiády se zúčastnilo 13 studentů 8. a 9.ročníku jesenického okresu. Některé školy se nezúčastnily, protože bylo 

zadání letos obtížné. Tématem bylo: "To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938" Žáci museli prokázat znalosti dějepisu ale i 

literatury a umění 20.století v testu. Překvapením pro porotu bylo, že se mezi prvními umístili žáci 8.tříd, kteří téma první republiky budou teprve 

probírat. Děkujeme všem soutěžícím za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.  

 

 

 

FIRST LEGO LEAGUE 2017 

 

 Tým Rainbow Universal Robots (R. U. R.) opět potvrdil, že patří mezi českou špičku v soutěži FIRST LEGO League. Jsme vítězové 

Republikového kola FLL 2017 a postupujeme na FLL SF Southeast do Polska (Lódź).  

 Tým R.U.R. pod vedením Romana Chasáka se v sobotu 2. prosince zúčastnil Republikového kola FIRST LEGO League v Olomouci. V 

krásných prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého se celý den ozývalo skandování "Er Ú Er - Er Ú Er!" Kromě skutečnosti, že jsme 

tým, který je nejvíce vidět i slyšet, nás těší především fakt, že jsme se umístili ve všech dílčích disciplínách a získali také celkové prvenství. Letošního 

Republikového kola FLL se za Gymnázium Jeseník a SVČ Duha zúčastnily dva týmy. Mladší tým R.U.R. Rekruti obsadil vynikající třetí místo v 

Robot game a Týmové spolupráci. Celkově tento tým tvořený výhradně studenty primy obsadil čtvrté místo. Blahopřejeme nováčkům! 

Starší tým R.U.R. si vedl opět výborně. Získal první místo v kategoriích Robot game, Design robota, Týmová spolupráce. Třetí místo za výzkumný 

úkol. Celkově první místo! BLAHOPŘEJEME! 

 

 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE KATEGOTIE B,C 

 

 ZÁŘÍ B  OK Kopaná  PJM SŠ   SOŠ a SOU, SVČ 

  C  Sportovní den SŠ  SOŠ a SOU 

 C  OK atletický čtyřboj ZŠ  ZŠ Jeseník, SVČ 

  B  OK Atletika SŠ - CORNY  SOŠ a SOU, SVČ 

  C,B  OK Přespolní běh ZŠ a SŠ ZŠ Lipová lázně 

  C  Vyhlášení JL ve florbalu ZŠ   SVČ + ZŠ okresu 

   Adaptační kurz – ZŠ Vidnava SVČ 



  

 ŘÍJEN C  OK Stolní tenis SŠ SVČ 

  C  Orientační běh  ZŠ Vidnava 

  B  OK Minikopaná ZŠ 8. - 9.tř. SLZŠ SVČ 

  C  OK Stolní tenis ZŠ 6. – 9.tř. SVČ 

  B,C   KK Přespolní běh    SOŠ a SOU 

  B  Zahájení okrskových kol Florbalu SVČ, ZŠ okresu 

 LISTOPAD B  OK Florbal III. a IV. kat. SLZŠ SVČ + ZŠ okresu 

  C  OK Šachy ZŠ + SŠ SVČ 

 B,C   OK Plavání ZŠ +SŠ  SVČ 

 B  OK Volejbal SŠ Gymnázium 

 PROSINEC C 
 Jesenická liga ve florbalu 12/15 – 

4/16 
SVČ + ZŠ okresu 

 C  OK Košíková SŠ Gymnázium 

  C   Vánoční laťka – skok vysoký Gymnázium  

 LEDEN  C  OK Florbal SŠ 
Gymnázium, SŠ 

gastr. 

  C Sálová kopaná SŠ SŠ gastr. a farm. 

  B  OK Košíková ZŠ SLZŠ ZŠ Javorník, Gymnázium 

  C 
 Zahájení JL ve stolním tenisu ZŠ 

1.kolo 
SVČ, RSST - Jeseník 

  C   OK Šplh SŠ SŠ gastr. a farm. 

 ÚNOR C   OK Silový víceboj  ZŠ + SŠ 
SOŠ a SOU,ZŠ Jes., 

SVČ  

 C  KK ve šplhu SŠ SŠ gastr. a farm. 

  C  OK Halová kopaná  ZŠ  6. – 7.třída ZŠ Javorník 

  C 
 OK Košíková ZŠ - AND1 Cup  6. -

7. tř. 
ZŠ Javorník 

 C  JL ve stolním tenisu ZŠ – 2.kolo  SVČ, RSST - 



  

Javorník 

 BŘEZEN B  OK Volejbal ZŠ   8. -  9.tř.  SLZŠ ZŠ Zlaté Hory 

  C  OK Florbal 1.st. ZŠ   SVČ, ZŠ B.Němcové 

 C  JL ve stolním tenisu ZŠ – 3.kolo 
SVČ, RSST - 

Mikulovice 

 DUBEN B   OK Vybíjená ZŠ 1.st.  SVČ, ZŠ B.Němcové 

  B 
 Okrsková kola Minikopaná 

McDonald's Cup 
SVČ + ZŠ okresu  

 C  OK Štafetový běh 1.st. ZŠ ZŠ Česká Ves, SVČ 

 C  OK ve střelbě ze vzduchovky ZŠ Jeseník 

  C   Hubertův pohár - bran. soutěž   ZŠ Supíkovice  

 KVĚTEN  B   OK Minikopaná McDonald´s Cup  SVČ 

 C  OK Odznaku všestrannosti OV ZŠ Jeseník 

  B   OK Atletika ZŠ – Pohár rozhlau ZŠ Jeseník , SVČ 

  C  Streetbasketbal    Gymnázium 

  B   Atletika Zvl.škol  Zvl.šk.  

 ČERVEN  C  OK Atletika 1.stupně ZŠ ZŠ Česká Ves, SVČ  

  C  Jesenické pochody  Gymnázium  



  

 

PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9 SVČ DUHA Jeseník 

 Dějepisná olympiáda SVČ DUHA Jeseník 

 Olympiáda v Českém jazyce ZŠ SVČ DUHA Jeseník 

 Olympiáda v Českém jazyce SŠ SVČ DUHA Jeseník 

 Soutěž v německém jazyce SŠ Gymnázium Jeseník, SVČ 

 Soutěž v anglickém jazyce ZŠ ZŠ Nábřežní, SVČ 

 Soutěž v anglickém jazyce SŠ  Gymnázium Jeseník, SVČ 

 Chemická olympiáda SŠ  Gymnázium Jeseník, SVČ 

 Biologická olympiáda kat. C SVČ DUHA Jeseník 

 Zeměpisná olympiáda ZŠ ZŠ Mikulovice, SVČ 

 Zeměpisná olympiáda SŠ  Gymnázium Jeseník SVČ 

 Matematický klokan ZŠ,  SVČ 

 Fyzikální olympiáda NG Gymnázium Jeseník, SVČ 

 Biologická olympiáda kat. D SVČ DUHA Jeseník 

 Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8 SVČ DUHA Jeseník 

 Pythagoriáda 5.-8.roč. SVČ DUHA Jeseník 

 Archimediáda Gymnázium Jeseník ,SVČ 

 Přírodovědný klokan ZŠ, SVČ 



  

II. pololetí 

                     2017/ 2018 
MAŠKARNÍ PAPUČKOVÝ BÁL  

 

 Když se sejdou děti z Krtečka a Duhy, je to prostě zábava, veselice a skvělá taneční párty… Nevíte o co jde? Přeci o tradiční maškarní 

papučkový bál v Duze. Na tanečním parketu se sešly princezny, zvířecí postavičky, kouzelníci, bojovníci, rytíři i malé berušky a jedna včelička. Masky 

byly krásně propracované, maminkami s láskou připravené. Po průvodu masek mohla začít konečně zábava – soutěže, chytání rybiček, tanečky i 

házení na  terč. Mezitím se děti i dospělí posilnili úžasnými buchtami a občerstvením, které připravily maminky a babičky. Po vyhlášení nejlepších 

masek jsme dárečky odměnili všechny děti a odměna nechyběla ani pro nejlepší kuchařky – ceny do této soutěže věnovaly sponzorské firmy Xocolatl, 

jesenická čokoláda a Masáže Marie Vršanová. Maškarní bál jsme ukončili světelnou show s diskotékou. Za rok zase nashledanou se těší MRC Krteček 

a SVČ DUHA Jeseník. 

 

 

FOTOSOUTĚŽ 2018 - KOUZLO VODY 

 

 Jarní počasí láká ven do přírody a amatérští fotografové se snaží ulovit co nejkrásnější snímky. V Katovně se začátkem jara schází fotografové 

na již tradiční výstavě III. ročníku fotosoutěže pořádané Duhou, letos na téma Kouzlo vody. Během února a března přicházely nádherné inspirativní 

fotografie, které se postupně zveřejňovaly na fb Duhy a staly se také součástí filmu, který je ke shlédnutí v IC Katovna a v SVČ DUHA. Začátkem 

dubna se soutěž uzavřela a odborná porota složená z fotografů jesenicka a jednoho zástupce za veřejnost, vybrala nejkrásnější snímky. Porota měla 

velmi těžkou úlohu, sešlo se skoro 90 fotografií od 30 fotografů - dětí i dospělých. Děti a zástupci z Duhy pak udělili také cenu Duhy. V hlasování 

veřejnosti - které probíhalo na fb a v klubu Áčko se součtem hlasů zvolily 2 fotografie oceněné cenou veřejnosti. Vernisáž fotografické výstavy 

zahájila ředitelka SVČ DUHA Vladislava Fačevicová inspirativním proslovem o síle fotografie. Po krátkém úvodu a tom jak soutěž probíhá, jsme se 

mohli zaposlouchat do vystoupení dětí z Duhy, které nás naladily na poetickou notu. Na flétničku zahrála Gábinka Rolníková a píseň z filmu zazpívala 

Eliška Dihlová. Výstavu symbolicky otevřela místostarostka Jeseníku paní Zdeňka Blišťanová milým proslovem a přestřižením pásky. I díky 

sponzorským firmám Autocont, GlassoCZ a Xocolatl jsme mohli všechny fotografy ocenit. Letošní ceny byly: stylové hodiny, fotoalba, jesenická 

čokoláda, jarní kytičky a všichni fotografové získali do sbírky kořenky s logem soutěže, které symbolizují fotografování jako koření života. Vítězné 

fotografie se stanou součástí putovní výstavy, můžete je shlédnout v Katovně, v Duze a na výstavě v Kapli. 

Děkujeme všem fotografům a těšíme se na příští IV. ročník, kdy bude tématem fotografie zajímavé architektury, domů, domečků i paláců. 

                         Pavla Ježová 



  

 

ZLATÝ LIST 2018  

 

 V pátek 20. dubna jsme pořádali již 14. ročník okresního kola soutěže Zlatý list 2018, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 46 let. 

Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek po třech, plnila na deseti stanovištích úkoly z těchto témat: práce pro přírodu, ochrana životního 

prostředí, rostliny, rybník a řeka, les, hmyz, houby, domácí mazlíčci, obratlovci a letos po dlouhé době geologie, kde jsme opět navázali spolupráci 

s Vlastivědným muzeem Jesenicka. V letošním roce startovalo 102 soutěžících z Jeseníku, Lipové - lázní, Mikulovic, České Vsi, Javorníku, Bělé pod 

Pradědem a z Gymnázia Jeseník.  Do krajského kola, které se koná 18. května v Olomouci, postoupilo družstvo mladších žáků z Gymnázia Jeseník a 

družstvo starších žáků ze ZŠ Javorník. Blahopřejeme! Současně bych chtěla poděkovat všem svým kolegům za spolupráci a ochotu při realizaci této 

organizačně náročné soutěže. Jmenovitě pak Martinu Sobalovi a Pavlu Janečkovi ze Správy CHKO Jeseníky, Ing. Josefu Poulíkovi a Lukáši Vaníčkovi 

Lesy ČR, s.p. Lesní správa Jeseník a Karolíně Odráškové, geoložce Vlastivědného muzea Jesenicka. 

 

                Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

ZLATÁ VČELA - OK OLOMOUCKÝ KRAJ 

  

 Jeseník rozzářily děti ve žlutých tričkách s nápisem Zlatá včela 2018. Mladí včelaři z Olomouckého kraje se sjeli na oblastní kolo včelařské 

soutěže, aby změřili své včelařské znalosti a dovednosti. Soutěž organizoval Český svaz včelařů – ZO Jeseník a Středisko volného času DUHA 

Jeseník, pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Milana Klimeše. Zúčastnilo se 45 mladých včelařů a po společném zahájení, kde se 

představily kroužky z Olomouce, Rovenska, Šumvaldu, Tovačova, Šumperka a Jeseníku. Soutěž zahájila ředitelka Duhy Vladislava Fačevicová milým 

proslovem a odstartoval ji zástupce komise pro práci se včelařskou mládeží za ČSV - pan Milan Motyka. Na jednotlivých stanovištích soutěžící sbírali 

body za test včelařských znalostí, poznávání včelařsky významných rostlin, mikroskopování a kreslení anatomie včely medonosné, poznávání 

včelařských pomůcek a na posledním stanovišti se zdrželi nejdéle – popisovali práci ve včelách. Zájemci i z řad veřejnosti se mezitím mohli zúčastnit 

přednášky o včelaření na Jesenicku pana Jatiho, prohlédnout si prosklený úl se včelami, starý budečák, sluneční tavidlo, medomet a další včelařské 

pomůcky. 

Před obědem si děti vyrobily plovoucí svíčky z včelího vosku a batohy s včelařskou tématikou. Pak už přišla na řadu soutěž kroužků nazvaná 

Připravený včelař, kde každý kroužek vystrojil jednoho dobrovolníka do včel, nesměl mu chybět oblek, ochranné pomůcky, rozpěrák, ani dýmící 

kuřák. Nejrychlejší bylo družstvo ze Šumperka, přesto všechny děti dostaly za odměnu medovník a pomůcky do kroužku s knihou Včelařství. Pak už 

se vyhlašovaly výsledky jednotlivých kategorií a předávaly ceny. Mladší kategorie: 1. Marie Horčicová VKM Rovensko, 2. Miroslav Štýbnar VKM 

Olomouc, 3. Alexandr Widerman VKM Šumvald. Starší kategorie: 1. Hana Hejlová VKM Šumvald, 2. Klára Grmelová VKM Šumvald, 3. Vojta 

Drábek VKM Tovačov. Nepostupová SŠ kategorie: 1. Tereza Hošková VKM Jeseník 2. Eliška Dihlová VKM Jeseník, 3. Jan Winige VKM Šumperk. 

Všichni soutěžící dostali odměny, dárky a perníkové medaile, které pro všechny včelaříky upekl pan Hohn. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a 

poskytli ceny do soutěže: KÚ Olomouckého kraje, MÚ Jeseník, CHKO Jeseník, Lesy ČR, GlassoCZ, Hotel Slovan a Včelařství Sedláček. Soutěž 

zhodnotil pan Milan Motyka, zástupce ČSV i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Milan Klimeš  a shodli se na tom, že mladé včelaře je třeba 

nadále podporovat. 



  

Odpoledne jsme si pak s včelaříky užili Zahájení lázeňské sezóny v lázních, výstup na vyhlídku Priessnitz a prohlídku jesenických lázní, přírodního 

inhalatoria a balneoparku. Děti odjížděly domů spokojené a plné zážitků, snad s novými včelařskými znalostmi, ale rozhodně s novými kamarády. 

Držíme palce vítězům, aby dobře reprezentovali Olomoucký kraj v celostátním kole v Nasavrkách a těšíme se na další společné akce a setkávání. 

 

POHÁDKOVÝ LES  

 

 Pojďte s námi do pohádky…. zvaly čarodějnice, čerti, princezny a další pohádkové bytosti děti do jesenického parku. Akci pořádalo SVČ 

DUHA Jeseník ve spolupráci s MŠ Karla Čapka. Počasí nám nakonec přálo, na děti čekala trasa parkem, kde plnily zábavné úkoly. Na startu je přivítal 

Křemílek s Vochomůrkou, děti dostaly taštičky, které si nazdobily a vyrazily na cestu. Na začátku pohádkového lesa se mohly děti nechat namalovat a 

proměnit se tak ve svou oblíbenou pohádkovou postavu. Čertice v loutkovém divadle je zkoušela, jaké znají pohádky, od Sněhurky dostaly jablko, 

když jí vyjmenovaly trpaslíky, s Popelkou přebíraly hrášek, u vodníka Česílka dostaly pentličku, házely koblížkem, vylovily zlatou rybku a další úkoly 

plnily u Ferdy Mravence, pejska a kočičky a čarodějnic. Za všechno děti dostaly odměny, které do soutěže věnoval organizátor akce - Středisko 

volného času DUHA Jeseník, příspěvková organizace Města Jeseník. Na konci čekalo občerstvení pro děti i dospělé, skákací hrad a barevné balonky. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce i rodičům, kteří dobrovolně finančně přispěli na pořádání akcí pro děti. Městské polici 

děkujeme za pomoc při přípravě parku a doufáme, že se Smetanovy sady pomalu stanou místem, kde se rodiče s dětmi a i ostatní návštěvníci budou 

cítit bezpečně a užívat si volný čas v hezkém prostředí. 

                                   Pavla Ježová 

 

NAŠE ZAHRADA – ZDROJ KLIDU I VĚDOMOSTÍ 

 

 

Zahrada Střediska volného času DUHA je takovou milou oázou klidu uprostřed města. Díky naší šikovné paní zahradnici Pavle Luljakové a 

panu údržbáři Josefu Janošťákovi je radost strávit zde třeba jen pár chvilek a pokochat se krásně udržovanou zelení. Zatím každý, kdo naši zahradu 

navštívil, odcházel spokojen, o čemž svědčí i zápisy v naší knize návštěv. Kromě pohody a odpočinku zde však můžete načerpat i nové vědomosti. Už 

několik let jsou v prostorách zahrady umístěny tabule naučné stezky dřevin a nerostů, stejně jako informační cedulky k velkému množství rostlin 

pěstovaných na záhonech zahrady. K nim letos na jaře přibyly také dvě oboustranné informační cedule, na kterých se zvídavý návštěvník může 

dovědět ledacos o životě včel, o chráněných rostlinách a živočiších Jesenicka nebo o nerostném bohatství našeho regionu. Na realizaci tohoto projektu 

má velikou zásluhu pracovnice SVČ DUHA Jeseník paní Pavla Ježová, která tabule graficky zrealizovala a také pan Michal Ulrych z CHKOJ a paní 

RNDr. Viera Večeřová, kteří poskytli fotografie ze svého archivu. A samozřejmě velký dík patří Lesům ČR, s.p., díky jejichž příspěvku 10 tis. Kč 

mohl být tento počin uskutečněn.  

 Srdečně zveme všechny zájemce na návštěvu naší zahrady každý všední den v době od 8:00 do 14:30. 

 

                  Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy 

 

 



  

ZAHRADNÍ SLAVNOST  

 

 Ve čtvrtek 31. května jsme ukončili činnost všech zájmových útvaru III. Zahradní slavností. Naši krásnou zahradu navštívila spousta dětí a 

rodičů. Pro děti byly přichystány různé atrakce – skoky v pytlích, střelba z luku, slalom na koloběžkách, poznávací soutěž ve skleníku a spoustu 

dalších. Kromě soutěží byla připravena také výtvarná dílnička, ve které si zájemci mohli vyrobit pěkné obrázky. Nechyběla ani bohatá tombola. 

Mladším dětem udělal největší radost náš nový skákací hrad. Spoustu návštěvníků navštívilo také  prodejní stánek. Kromě oblíbené keramiky jsme 

prodávali naše již vyhlášené koláče, sušenky a linecké cukroví, které upekly  děti ze zájmových kroužků. Tradičně se konala soutěž O 

nejroztomilejšího mazlíčka. Mezi různými zvířatky – křečíkem, morčetem, ráčkem a želvou nakonec zvítězil  králiček  Bobo Betynky a Verunky. 

Program obohatilo vystoupení  ZÚ Flétnička. Odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků a relaxací v prostředí naší krásné zahrady.                

 

PRUDNIK - 21. VÝSTAVA TVŮRCŮ LIDOVÝCH ŘEMESEL POHRANIČÍ POLSKO – ČESKÉHO 

 

 Ve dnech 1.-2. června se 5 děvčat ze ZÚ Keramika a ZÚ Dárky pro radost spolu s vedoucími zúčastnila tradiční výstavy řemesel v Prudniku. 

Děvčata vystavovala nejen vlastí výrobky, ale také výrobky ostatních členů z uvedených  zájmových útvarů. Předvedli jsme tak to nejlepší z naší 

celoroční činnosti a načerpali spoustu nápadů pro další keramické tvoření. 

                  Iva Janošťáková 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ  

 

 Jako každý rok i letos jsme uspořádali pro děti ze zájmových útvarů SVČ DUHA zájezd do ZOO. Vybrali jsme safari ve Dvoře Králové nad 

Labem. Zúčastnilo se 40 dětí. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli užít krásy afrického kontinentu. Viděli jsme ze safari busu žirafy, zebry, antilopy, 

bizony, volavky, pštrosy, šakaly a další africká zvířata. Na závěr si děti nakoupily suvenýry a užily si zábavu v lanovém parku. Děkujeme autodopravci 

panu Jirešovi za příjemnou a bezpečnou jízdu. Příští rok se těšíme na další pro nás novou zajímavou ZOO. 

                      Zdeňka Pěkná 

DEN DĚTÍ S KRTEČKEM A ZPMV 

 

Děti si užily zábavné odpoledne, soutěžily v různých disciplínách s Krtečkem a Duhou. Proměnily se v prince a princezny a za své úsilí dostaly 

barevné balonky a hračky. Dospělí se u stánku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra dozvěděli informace o tom, jak pečovat o své zdraví.  

                 Pavla Ježová 

SPORT V JESENÍKU  

 

 Tělovýchova a sport patří v SVČ DUHA k výrazným činnostem a zúčastňuje se jich množství dětí. Základem je spolupráce s Asociací školních 

sportovních klubů, která je vyhlašovatelem školních sportovních soutěží. Velmi dobrá je spolupráce s jednotlivými školami, které na soutěže zapůjčují 

své prostory. Poděkování patří učitelům tělesné výchovy bez jejichž pomoci, při zajištění soutěží a  ve funkci rozhodčích, by nebylo možné soutěže 

uskutečnit.Jarní měsíce zaplnily soutěže v atletice a kopané. Své sportovní dovednosti zde ukázali také žáci 1. stupně ZŠ. 

                  Mgr. Jiří Hanefl 



  

 

 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ  

 

 Jeseník má nové dopravní hřiště se semafory i závorami. Nové dopravní hřiště budou moci využívat školáci z Jeseníku i veřejnost. Dílo za 

4,7 milionu korun vzniklo u základní školy v ulici Boženy Němcové. Dětem zde budou kromě značek sloužit třeba semafory nebo železniční 

závory. Pro místní školáky bude dopravní hřiště přínosem. Děti z Jeseníku už nebudou muset cestovat za výukou dopravní výchovy do sousední České 

Vsi. Celý areál nového hřiště je oplocen a osvětlen a zároveň ho hlídá kamerový systém městské policie. Olomoucký kraj investici podpořil částkou 

1,8 milionu. Zbytek zaplatilo město ze svého rozpočtu. Částkou více než 50 tis. přispěla na vybavení hřiště společnost Lidl.  

Provozovatelem hřiště jsme my - Středisko volného času DUHA Jeník 

 

FIRST LEGO LEAGUE 

 

  K našim největším úspěchům bezesporu patří již tradiční účast v .robotické soutěži FIRST LEGO League. V dubnu proběhlo v Detroitu v 

USA světové finále First LEGO League. Naši studenti z týmu R.U.R. se do tohoto finále probojovali. Ani zde se mezi 108 týmy z celého světa 

neztratili.  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  FILMAŘ A FOTOGRAF 

 Focení krajin, portrétů, detailů, staveb a momentek bylo hlavní náplní fotografického tábora. První den jsme navštívili ateliér fotografa Zdeňka 

Zeleného, který se dětem věnoval a vysvětloval trpělivě základy focení. Jako správný tábor jsme podnikli několik výletů - v úterý jsme fotili jesenickou 

krajinu z lázní Priessnitz, ve středu si všichni fotografové zajezdili na koních na Ranči Orel. Na bazéně v České Vsi jsme si zaplavali a zaskákali do 

vody. Celý týden se pod dohledem instruktorky Elišky natáčel film o táboře, několik nejstarších dětí v čele s režisérem Davidem film sestříhalo a 

vymysleli zajímavé efekty. Zavítali jsme i do jesenické čokoládovny Xcolate a ochutnali nové lahodné čokolády. Odpoledne jsme se naučili hrát 

Famfrpál a pak už nás čekal táborový oheň s kytarou a špekáčky. V noci si fotografové zahráli noční hru plížení pro poklad Tří mušketýrů, který 

bedlivě střežili noční příšery a duchové. Vyzkoušeli jsme si střelbu ze vzduchovky a naučili se hrát ringo. V pátek jsme nachystali rodičům vernisáž 

fotografií a všichni shlédli táborový film. Tábor byl náročný, ale všem fotografům se na něm líbilo. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MADAGASKAR 

V srpnu si děti užily příměstský tábor na téma pohádky Madagaskar. Rozdělily se do dvou oddílů – Tučňáci a Jelimáni a soutěžily v celotáborové hře 

Madagaskar, kde mohly získat tajemné mince. Na konci celé hry je čekal Duch pralesa, který jim za odměnu ukázal cestu k pokladu. Děti si užily 

výlety - do lázní, na koupaliště a hřebčín v Domašově, na hasičárnu, kde nám obětaví hasiči i přes velké množství výjezdů dovolili prohlédnout si 

hasičské vozy a vyzkoušet si, jak se stříká z hasičské hadice. Hráli jsme spoustu různých her, oblíbené bylo ringo a sbírali jsme bobříky odvahy, mlčení 

a míření. Děti si vyrobily pralesní batohy a keramické květináčky osázené rostlinkami z džungle. Ze čtvrtka na pátek se v SVČ DUHA přespávalo, na 

večerní párty si děti připravily samy občerstvení, u táborového ohně jsme si zazpívali a opekli špekáčky. V noci jsme podnikli exkurzi na hvězdárnu a 

před spaním nechyběla ani stezka odvahy a hledání pokladu Krále Jelimána. Všem se tábor moc líbil, zakončili jsme ho oddílovými pokřiky Skiper! 

Skiper! Skiper! a Jelimáni Jelimáni, to jsou páni, to jsou páni, všem to vždycky nandají, pak celou noc trsají! 

https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg
https://www.duhajes.cz/userFiles/duha-verejnosti/23754797_1057229194417285_4591886928886433416_n-15181625050phpmuzhdd.jpg


  

 

V letošním roce jsme připravili 12 letních táborů, z nichž byl pouze jeden pobytový. O příměstské tábory je velký zájem, mnohé jsou obsazeny 

již v jarních měsících. Z tohoto důvodu jsme dodatečně nabízeli tábor MALÉ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY těsně před prázdninami a ten byl také 

naplněn. Chci poděkovat vedoucím táborů za dobrou organizaci a bohatý program, který jistě přispěl k vydařeným prázdninám… 

                  Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. - 6.7. 

  

1.D ÍVČÍ DUHOVÁ DÍLN  

pro dívky 8-12 let 

1700 Kč 

9.7. - 13.7.  2.PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM - turistický  

pro děti 8 - 12 let 

1400 Kč 

16.7. - 20.7.  3.MALÍ KUCHAŘÍCI  

pro děti 8 - 12 let 

1700 Kč 

23.7. - 27.7.  4.TURISŤÁK   

pro děti 7 - 15 let  

1700 Kč  

30.7. - 3.8.  

  

5.MADAGASKAR  

pro děti od 6 let 

1700 Kč 

4.8. -11.8.  

  

6.BESKYDSKO - pobytový tábor 

 pro děti 8 - 14 let  

3700 Kč  

6.8. - 10.8.   7.FILMAŘSKÝ A FOTOGRAFICKÝ TÁBOR  

pro  děti od 8 let 

1700 Kč  

13.8. - 17.8.  8.HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE! 

ro děti od 8 let  

1700 Kč  

20.8. - 24.8.  

  

9.HRÁTKY S ANGLIČTINOU 

pro děti 7 - 12 let  

1700 Kč  

23.7. - 27.7.  10.MIMONI NÁS BAVÍ 

pro děti 6 - 10 let  

 1700 Kč  

6.8. - 10.8. 11.ADVENTURE CAMP 

od 10 let  

 1700 Kč 

9.7. - 13.7. 12.MALÉ HRÁTKY NEJEN SE ZVÍŘÁTKY 

7 - 12 let 

1500 Kč 



  

 

I. pololetí 

2018/ 2019 

 
 

PODĚKOVÁNÍ… 

 

 V úvodu chci moc poděkovat všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají. Za uplynulé období jsme získali finanční dary od krajského úřadu 

Olomouckého kraje 20 000 Kč na pořádání soutěže pro mladé včelaře Zlatá včela a od pana Ludvíka Ondryáše 2 000 Kč.  Celkem 22 000 Kč. Velmi si 

vážíme této pomoci a DĚKUJEME! 

Upřímné poděkování patří Lesní správě Jeseník za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme a dnes si 

již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 25. ročník.  

 A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“, 

Lesní správě Jeseník za jejich celoroční podporu  a panu Karlu Neugebauerovi za dodávku hoblin na podestýlku zvířat. 

                                                          Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 106 kroužků, které navštěvuje k 31.10. 2018 1157  dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 55  

externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 

PROJEKT  ŠABLONY II. 

 

Začátkem října se nám podařilo zahájit  Projekt Duhové šablony pomáhají… - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009548, který je 

spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj střediska volného času prostřednictvím personální podpory - školního asistenta a dalšího 



  

vzdělávání pedagogického sboru v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ  a ZŠ II. Projekt byl 

zahájen 1. 10. 2018 a je plánován na 2 roky. 

 

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ – KRÁL HABINY 

 

       Dne 10.10.2018 OR AŠSK a SVČ Duha Jeseník ve spolupráci s ZŠ Vidnava pořádala pro žáky druhého stupně všech základních škol a pro žáky 

všech středních škol v Jesenickém okrese již 4. ročník závodů v orientačním běhu nazvané „Dny orientace v přírodě-Král Habiny“.  

       Onoho dne jsme se všichni sešli v prostoru tábora Černý potok ve Velké Kraši, kde se nacházela naše základna. Celkem si „orienťák“ přijelo 

vyzkoušet přibližně 90 žáků celkem z šesti základních škol v okrese Jeseník. Jmenovitě to byli zástupci základní školy ze Zlatých Hor, Vápenné, 

Žulové, Jeseníku, Supíkovic, Gymnázia Jeseník a domácí Vidnavy. Oproti minulým ročníkům se na startu poprvé objevili i zástupci střední školy, a to 

OU Lipová Lázně, za což jsme velmi rádi a pevně věříme, že je ostatní střední školy budou příště následovat. Předpověď počasí na tento den byla 

přímo vynikající, takže vše slibovalo hladký průběh závodů. Navíc zázemí, které nabízí areál tábora „Černý Potok“ umožňuje pořádání takových 

závodů víceméně v každém počasí. A proto jsme ráno mohli všechny účastníky přivítat horkým čajem a koblížky jako milou pozorností od obce Velká 

Kraš. Žáci byli rozděleni na starší a mladší kategorii a ještě navíc na chlapce a děvčata, a aby se necítili v lese sami, tak utvořili dvoučlenné závodní 

dvojice. Byly pro ně připraveny dvě závodní tratě podle věkových kategorií, které stejně jako minulý rok, připravili naši přátelé z „Haná Orienteering 

s.r.o.“ v čele s panem Robertem Zdráhalem a jeho dvěma spolupracovníky. A to mi věřte, že ti se orienťákem zabývají už hodně dlouho a na 

profesionální úrovni, takže i náš závod byl připraven vskutku profesionálně. Žáci dostali již dopředu připravené mapy s vytyčenou tratí, elektronický 

čip pro zaznamenání jednotlivých kontrol a po krátkém úvodním brífinku a seznámením s pravidly závodu se odebrali do prostoru startu. Samozřejmě, 

že ti, kteří si nebyli zcela jistí, jak s mapou správně pracovat, dostali osobní konzultaci a povzbuzení, že opravdu se není čeho obávat. Vážení přátelé, a 

opravdu nebylo. Všechny soutěžní dvojice zdárně doběhly do cíle, některé dokonce ve výborném čase, některé s drobnými nepřesnostmi v označení 

kontrol, některé po lehkém kufrování, ale všichni se nakonec ve zdraví, ale hlavně plní zážitků a vyplaveného endorfinu zase sešli v jídelně tábora. Po 

doběhnutí do cíle bylo pro naše mladé závodníky připraveno občerstvení, o které se postaral pan L. Piskacis, majitel restaurace “Modrý Jelen“ ve 

Vidnavě a personál kuchyně v táboře. Většina závodníků se poté věnovala relaxaci, protože počasí, atmosféra i zázemí tábora Černý Potok k tomu 

přímo vybízela.  

      No a jak to všechno dopadlo? Vítězi a titulem „Král Habiny“ se v mladší kategorii můžou chlubit bratři Mrkvicovi z Jeseníku a Bakešová, 

Hlochová a Hrušková z Vidnavy. Ve starší kategorii titul „Krále Habiny“ získalo duo Mišun, Plšek opět z Gymnázia Jeseník a Šebestová, Polášková ze 

ZŠ Vidnava. V kategorii středních škol se na stupních vítězů umístili zástupci OU Lipová Lázně, Franc, Jandl a Chmelařová.   Vítězové byli odměněni 

diplomy a velmi zajímavými cenami, ale vlastně nikdo z účastníků závodu neodešel s prázdnou, protože získané zkušenosti a krásné zážitky byly to 

nejcennější, co si žáci mohli odnést.  

      Co říci závěrem? Myslím, že se nám povedla skvělá akce a chci poděkovat všem žákům, kteří si přišli vyzkoušet něco nového. Velké díky také 

panu Romanu Lipavskému, který nám poskytl areál tábora Černý potok, panu Martinu Kofroňovi, který se zde o nás vzorně staral a pro kterého není 

žádná nenadálá událost problémem a také všem sponzorům této akce, jako byla Hospoda, pizzerie Modrý jelen, Lékárna “U Černého orla“, 

Zemědělské družstvo „AGROHOLDING“, Fitness centrum KH, Beruška, Asociace školních sportovních klubů, Ekologické zemědělství Sedm Lánů – 

Jiří Beťák a Stomix z Žulové. Děkujeme také městu Vidnava a obci Velká Kraš. Nedílnou součástí úspěchu této akce pro naše žáky byli také pánové ze 

společnosti „Haná orienteering s.r.o.“, pana Roberta Zdráhala (ve světě orienťáků zvaným „Brko“) a Tomáše Zdráhala, kteří připravili nádherný závod 



  

a poskytli vše, co je pro takovou akci potřeba na profesionální úrovni. No a samozřejmě musím poděkovat i všem mým kolegům a kolegyním, kteří 

zde byli s námi a pomohli se vším, co bylo potřeba.  

       Máme za sebou čtvrtý ročník a jsme velmi rádi, že startovní pole závodníků se nám pomalu rozrůstá a „Král Habiny“ se stává tradicí. Takže 

vážené dámy a pánové, vážení rodiče, ředitelé škol a tělocvikáři, přijděte si i vy příští ročník vyzkoušet něco nového, vždyť kousek od Vidnavy se 

tomuto sportu věnují sportovci z celého světa a myslím si, že není na místě, aby se o nás platilo něco ve smyslu pořekadla že „kovářova kobyla chodí 

bosa“. Všem ještě jednou velké díky. 

                  S pozdravem sportu zdar, Bc. Daniel Krčmář. 

OKRESNÍ KOLO V PLAVÁNÍ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL    

 

   

   Vážení rodiče, učitelé a obecně všichni občané Jesenického regionu, po roční pauze se žáci a studenti všech základních a středních škol 

jesenického okresu opět utkali ve sportovním klání, které není v našich končinách právě běžným. Nicméně tato pohybová dovednost a znalost by měla 

patřit do základní pohybové výbavy každého člověka a někteří z vás už možná tuší, že by mohlo jít….ano,  opravdu jde o plavání. Ale dříve než se 

dostanu ke zhodnocení okresního kola, pořádaného AŠSK a střediskem volného času Duha Jeseník, tak mi nejprve dovolte pár slov úvodem. 

       Historie plavání se na Jesenicku začíná, de facto, psát někdy v roce 1971, kdy se otvírá krytý bazén v České Vsi. Postupně vzniká plavecká škola, 

plavecký oddíl a plavání se někdy v průběhu 70 - tých let minulého století dostává do osnov tělesné výchovy pro základní školy a stává se povinným. 

Na krytém bazénu je celkem živo, probíhá zde výuka žáčků I. stupně ZŠ, plavecký oddíl pořádá čas od času plavecké závody a vypadá to, že 

budoucnost plavání v Jeseníku je úspěšně zajištěna a nic ji nemůže ohrozit. Mám na mysli celoroční plavání napříč všemi věkovými kategoriemi a 

rovněž i skrze všechna úrovňová stádia, tedy od školní výuky až po závodní plavání. Nicméně přichází sametová revoluce a poměry, ostatně jako u 

většiny jiných objektů sloužících pro relaxaci a sportovní vyžití, se mění a budoucnost krytého bazénu postupem času začíná být nejasná asi tak, jako 

na obzoru blízké kopce zahalené do podzimní inverzní mlhy. Objekt se pozvolna začíná podvolovat nezvratnému zubu času, financování je pro obec 

Českou Ves čím dál víc nákladnější a obtížnější a postupem doby se začíná nabízet základní, řekněme přímo „hamletovská,“ otázka: „Být či nebýt“. 

Nevím, jestli je to souhrou okolností, boží vůlí nebo úsilím lidí, které považuji v oblasti sportu a rekreace za „osvícené“, či tak nějak vším dohromady, 

ale krytý bazén v České Vsi přečkal doposud všechna úskalí, včetně několika havárií ve strojovně, ale i nešťastné anabáze ohledně výstavby 

jesenického aquacentra. Zkrátka krytý bazén je tady a slouží našim dětem, plaveckému oddílu Jeseník a široké veřejnosti úspěšně dodnes.  Dokonce se 

plánuje jeho celková rekonstrukce. Doufejme, že pokud k ní dojde, tak se najde dostatek finančních prostředků, aby bazén splňoval veškeré rekreační a 

hlavně sportovní parametry, protože současné rozměry a počet plaveckých drah nesplňuje požadavky pro pořádání plaveckých závodů na úrovni 

oficiálních soutěží. Znovu zdůrazňuji: „I sportovních parametrů“, protože takový krytý bazén do okresu Jeseník určitě patří, tak jako sportovní hala a 

nedávno nesmyslně zrušený atletický areál. Lidé, kteří mají k těmto rozhodnutím kompetence a většinou je to, ruku na srdce, hlavně díky volebním 

mandátům v zastupitelstvu města, by si měli být vědomi, že tato rozhodnutí o existenci či zrušení těchto projektů jsou výrazně nadčasová a mnohé 

z nich přežijí.      

       Nicméně pro pořádání okresního kola plaveckých závodů základních a středních škol okresu Jeseník je krytý bazén v České Vsi zcela dostačující a 

proto se zde 29.11. ve čtvrtek sešlo více než 90 dětí celkem ze sedmi základních a jedné střední školy. Věkové rozmezí závodníků bylo opravdu široké, 

protože se závodů zúčastnili plavci ve věku od 7 do 18 let. Závodníci byli rozděleni na chlapce a děvčata do celkem pěti věkových kategorií a podle 

svého věku plavali také buď plavecký styl prsa, nebo volný způsob. Postupem do krajského kola jsme se nezabývali, protože jednak bychom museli 



  

výrazně upravit regule okresního kola, což by pro naprostou většinu škol byla nerealizovatelná záležitost a navíc bylo pořádání krajského kola na 

základě rozhodnutí krajské rady AŠSK zcela zrušeno. Proto jsme si pravidla okresního kola upravili tak, aby se mohlo zapojit co nejvíce dětí a to 

především těch, kteří plavou rádi a nemají zrovna závodní ambice.  Jako pořadatelé jsme byli velice mile překvapeni tím, že naprosto všichni žáci si 

přišli zazávodit s velkým nadšením, na bazéně vládla skvělá nálada a intenzita povzbuzování spolužáků někdy daleko převyšovala únosnou hranici pro 

lidské sluchové orgány. Je znát že plávání, které je pro žáčky na I. stupni základních školách povinné a je součástí Školních vzdělávacích programů, 

není zbytečným počinem a do tělovýchovného vzdělávání neodmyslitelně patří. 

       A jak to všechno dopadlo? Výsledky v jednotlivých kategoriích nejsou v naších očích tak podstatné, vyhráli zkrátka ti nejlepší a vyjmenovat 

jednotlivé úspěšné borce a borkyně by zabralo mnoho řádků a místa, vždyť celkem jsme předávali více jak 50 diplomů a drobných cen. Domníváme se, 

že se akce velmi vydařila a moc děkujeme za pomoc při její realizaci, ať už to byli samotní organizátoři ze střediska volného času Duha Jeseník a 

AŠSK, zaměstnanci krytého bazénu v České Vsi a také všichni pedagogové, kteří s dětmi přijeli. Pevně doufáme, že se nám podobné závody podaří 

zrealizovat i příští rok, alespoň na očích závodníků a všech účastníků bylo vidět, že by nebyli vůbec proti. 

        Na závěr bych chtěl také poděkovat všem závodníkům, kteří našli tu odvahu přijít si zazávodit,  i když jejich plavecký styl není zrovna precizní. 

Je třeba říci, že všichni udělali ve svém plaveckém zdokonalování se pořádný kus práce a zaslouží si velkou pochvalu. Vždyť přeci umět plavat by 

mělo patřit mezi základní lidské dovednosti a už ve starověkém Řecku platilo, že vzdělaný člověk se pozná podle toho, že umí číst, psát a plavat. Takže 

za rok zase na shledanou!                                                                                                                 Za AŠSK a SVČ Duha Jeseník Bc. Daniel Krčmář 

 

 

ZÁJMOVÝ KROUŽEK - KAMARÁD PES 

 

 Po několikaleté přestávce se v DUZE opět otevřel kroužek pro všechny milovníky psů.Každý čtvrtek mezi třetí a čtvrtou hodinou se sejde 

skupina dětí, pro které je pes opravdu nejlepší kamarád. Náplní tohoto zájmového útvaru je nejen teorie – děti se dozvědí základní informace o chovu, 

výcviku a péči o psí mazlíčky, ale také praxe. Účastníci si mohou přivést svého pejska a ukázat ostatním, co jeho kamarád umí, jak spolu komunikují a 

hrají si. Nakoupili jsme také několik přenosných překážek pro psy, takže za příznivého počasí můžeme v areálu školy zkusit i základy výcviku 

v agility. Občas mezi námi přivítáme také čtyřnohou návštěvu. V listopadu to byla například Darinka se svými dvěma báječnými parťáky – Harym a 

Satankou. Dozvěděli jsme se toho spoustu o výcviku a výchově psů a kromě ukázek poslušnosti si děti dokonce samy mohly s oběma psy vyzkoušet 

jednoduché povely. Zima podobným návštěvám příliš nepřeje, ale na jaře určitě pozveme další zajímavé hosty. 

 No a v červnu pozveme všechny majitele pejsků na novou akci – Soutěž o nejroztomilejšího psího kamaráda ☺. 

                       Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy 

 

 

MEDOVÝ DEN ŠUMPERK  

 

 Už jste někdy okusili avokádový med z Mexika, med koriandrový z Karpat či med z květů kávovníků? Víte jak chutná rozmarýnový med ze 

Španělská nebo tymiánový med z Nového Zélandu? Včelaříci z jesenického kroužku SVČ DUHA se vydali na výlet do areálu SOŠ Zemědělské v 

Šumperku, kde byl pro děti i dospělé připraven zajímavý a bohatý program – medová stezka, včelařské úkoly, hádanky, kvízy, vyrábění svíček z 



  

včelího vosku, včeliček z přírodnin, malování perníčků, slaňování z břízy, a další úkoly. Ochutnali jsme spoustu různorodých i exotických a 

ochucených medů i regionální potraviny a pochoutky s medem. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o včelách a medu a kromě zážitků jsme si 

odváželi i své výrobky a nakoupené dárky s vůni medu. Byl to velmi hezký den a teď už se těšíme na kroužek Včelaříků, který bude zase každé 

pondělí od 15:30 v Duze. Začínáme táborákem 1.10. a srdečně všechny děti se zájmem o přírodu a včelaření zveme. 

 

 

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI - VÝTVARNÉ DÍLNIČKY  

 

 Slušivě oranžové kabelky z papíru nebo ozdobné dýně na dveře, sypané červenou čočkou, paprikou, meltou a hráškem si vyráběly děti na 

Dýňových slavnostech. Jde o tradiční velmi úspěšnou podzimní akci spolku Sudetikus na jesenickém náměstí, na které se SVČ DUHA zúčastňuje 

výtvarnými dílničkami. Děti vyrábění bavilo a neodradilo je ani podzimní dešťové mrholení. 

 

 

MARTINSKÁ SLAVNOST S  USPÁVÁNÍM BROUČKŮ  

 

 Je tady krásný podzim…. A aby mohla přijít zima a mohli jsme se těšit na Vánoce, musí jít příroda spát. SVČ DUHA a MRC Krteček 

připravilo pro děti večerní průvod městem, kdy lampičky malých broučků rozsvítily náměstí, park i jesenické uličky. Začali jsme legendou o svatém 

Martinovi, který byl velmi štědrý a rád se dělil s chudými lidmi. Podle jeho vzoru se děti rozdělily s kamarády o výborné martinské rohlíčky. Pak už se 

vydal průvod za zpěvu broučků městem, kde děti plnily jednoduché úkoly a vytvořily obrovský kruh kolem jesenické radnice. Pak už malí broučci 

přišli do kouzelné Duhové zahrady, kde zazpívali broučkům ukolébavku a uložili je do pelíšku z listí. Za odměnu jim broučci nachystali na zahradě 

poklad. Celou hezkou večerní akci jsme zakončili punčem na nádvoří Duhy. A zima může přijít!                                 

                               Pavla Ježová 

      

 

FIRST LEGO LEAGUE - TÝM R.U.R. JESENÍK  

 

 Regionální mistrovství ČR ve FIRST Lego League nám zajistilo postup na mezinárodní semifinále, které se uskuteční v únoru v Bratislavě. 

Naše dva týmy opět potvrdily, že udávají tempo soutěžní robotice. Starší tým RUR zvítězil v kategorii Robot design, skončil druhý v prezentaci 

výzkumného úkolu a třetí v Robot game. Mladší tým tvořený primány a sekundány zvítězil v kategorii Týmová spolupráce a celkově obsadil 3. místo 

ze 13 přihlášených týmů. Vzhledem k tak skvělému umístění se zdá, že nám roste nová generace úspěšných nadšenců do robotiky.    

          

                           

 

 

 



  

DUHOVÁ PÍSNIČKA 

 

 V úterý 4. prosince proběhla v Kapli pěvecká soutěž Duhová písnička. Zúčastnilo se ji 39 zpěváčků ze 7 ZŠ. Soutěž poprvé probíhala bez účasti 

žáků ZUŠ. Měla velmi vysokou úroveň. Zpěváci si připravili spoustu vánočních písní a tak nám všem zpříjemnili  předvánoční čas.                             

                   Iva Janošťáková 

 

ADVENTNÍ DÍLNA  

 

 Adventní povídání, pohoda a vůně jehličí.. V Duze se sešly děti a maminky ke společnému tvoření adventních věnců. Korpus věnce jsme 

vyrobili z voňavého chvojí a slámy. Svíčky v barvě Vánoc a ozdoby z přírodnin, sušeného ovoce, koření, větviček s bobulkami, buráků, peříček, 

vánočních stuh, ale i umělých a dřevěných vánočních ozdob – to byla pro děti výzva. S fantazií vtvořily několik originálních a krásných věnců.  A aby 

toho nenesly domů málo, vyrobily si ozdobné věnečky na dveře a stromečky z chvojí a kroucené vrby. A advent může začít…                                      

      

                         Pavla Ježová 

MALÝ DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK 

 

Ve čtvrtek 14. prosince se na našem nádvoří rozezněly vánoční koledy. Společně se ZŠ Jeseník jsme uspořádali již v pořadí třetí Vánoční 

jarmark. Ve stáncích se prodávali výrobky našich dětí z keramických a výtvarných kroužků a na pódiu zpívaly a tančily děti. Nechybělo ani 

občerstvení, které příjemně doplňovalo vánoční atmosféru.       

                Iva Janošťáková 

  

VÁNOČNÍ HRÁTKY 

 

 Jako z pohádky byly naše vánoční hrátky. Duha plná stanovišť s vánočním povídáním, vyráběním, sportovním soutěžením, pletením vánočky, 

zdobením perníčků, vyrábění ozdob z voňavého chvojí, sobích jmenovek a ozdob z borových šišek. Nejdůležitější stanoviště bylo u živého kapra – 

úkol nebyl jednoduchý, vychytat všechny kapříky z rybníka v nejkratším čase. Odměnou pro nejlepšího rybáře byl živý vlastnoručně vylovený vánoční 

kapr. Ostatní děti si po pohádce a zpívání koled odnesly své výrobky, dárky z vánoční tomboly a hlavně tu správnou předvánoční náladu. 

 

                           Pavla Ježová 

DUHA ČTE DĚTEM 

 

 "Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům." John Ruskin 

Duha se zapojila do krásného projektu Celé Česko čte dětem. Odpoledne v Klubu Áčko jsme s dětmi vypnuli počítače, X-box, schovali pastelky a 

deskové hry, udělali si popcorn a nachystali polštáře a plovoucí svíčky pro pohodovou atmosféru. První kniha, kterou jsme začali celý projekt 

společného čtení, byla kniha autora Antoine de Saint-Exupéryho - Malý princ. Děti poslouchaly čtení paní učitelky a bylo vidět, že je to některým 



  

vzácné. Nakonec chtěli číst skoro všichni, takže jsme místo původních dvaceti minut četli skoro hodinu. Z přečtených několika kapitol namalovaly děti 

krásné obrázky, které si založíme do společného čtenářského deníku.  Společné čtení bylo zajímavé a poutavé, jsme rádi, že jsme se do tohoto projektu 

přihlásili a budeme ve čtení pravidelně pokračovat. Uvítáme také, pokud se do společného čtení zapojí rodiče nebo veřejnost. Na webových stránkách 

Duhy najdete více informací a termíny. Čtení dětem je důležité, možná víc, než si myslíme. Přináší totiž do rodin společné zážitky a chvíle plné 

fantazie, spojuje rodiny kouzlem okamžiku. A jsou to právě ty chvíle, na které budou děti jednou v dospělosti vzpomínat. "Fantazie je důležitější než 

vědění." Albert Einstein 

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání 

dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné 

pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.www.celeceskoctedetem.cz  

      

                         Pavla Ježová 

PUZZLE TURNAJ 

 

 Puzzle 50 dílků skládaly děti v Duze. Aby to bylo napínavé, vylosovaly si obrázek a soutěžily, kdo poskládá puzzle za nejkratší čas. V mladší 

kategorii zvítězil Matěj Petřkovský  a ve starší byl nejrychlejším soutěžícím Tibor Mišelko. Všichni soutěžící získali diplomy a odměny. 

                         Pavla Ježová 

 

OBLÍBENÝ FILMOVÝ A POHÁDKOVÝ HRDINA - bylo téma letošní keramické soutěže, do které se zapojilo 45 chlapců a dívek. Děti vyráběly 

hrdiny nejen  klasických pohádek, ale i moderní, někdy i méně známe postavy. Ze všech krásných výrobků jsme uspořádali výstavku. Nejnápaditější 

výrobky jsme ocenili diplomy a drobnými cenami. 

 

Kategorie 1.-3. třída: 

 

1. Nelli Sokolová               - Mat, Princezna 

    Anna Hapalová  - Hrnečku, vař  

2. Václav Mráz  - Trpaslík 

    Ellen Gruszková  - Locika 

3. Katarina Švancarová - Shrek 

    Laura Janglová  - Kočička 

 

Kategorie 4.-5. třída 

 

1. Valerie Ilíková  - Bezzubka 

2. Veronika Lašáková  - Angribirds 

3. Veronika Štěpániková  – Trpaslík 



  

  

Kategorie 6.-9. třída: 

 

1. Jana Bílková  - Dobby 

2. Hanna Gajdošíková - Bezzubka 

 

Kategorie Rodinka: 

 

1. Matyáš Lukeš  - Křemílek a Vochomůrka 

2. David Indra   - Krakonoš 

3. David Leškovský  - Pat a Mat 

 

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!                           Iva Janošťáková 

 

 

KURZY ŠITÍ PRO VEŘEJNOST 

 

 Letos jsme otevřeli kurzy šití pro veřejnost, které se budou konat jednou měsíčně. Jedná se o základy šití na šicím stroji. V našem kurzu se 

naučíte zhotovit střih, ovládat šicí stroj, všívat zipy, lemovat apod., tzn. zkompletovat celý výrobek. Máme plně vybavenou dílnu, kde jsme v lednu šili 

polštáře, které se moc povedly. Sešlo se pět švadlenek a kurzu se zúčastnil i jeden muž, všechna dílka byla velmi zdařilá. V únoru budeme pokračovat 

kosmetickou taštičkou. 

                      Zdeňka Pěkná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

 

 ZÁŘÍ B  OK KOPANÁ  PJM SŠ   SOŠ A SOU, SVČ DUHA JESENÍK 

  C  SPORTOVNÍ DEN SŠ  SOŠ A SOU 

 C  OK ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZŠ  ZŠ JESENÍK, SVČ DUHA JESENÍK 

  B  OK ATLETIKA SŠ - CORNY  SOŠ A SOU, SVČ DUHA JESENÍK 

  C,B  OK PŘESPOLNÍ BĚH ZŠ A SŠ ZŠ LIPOVÁ LÁZNĚ 

  C  VYHLÁŠENÍ JL VE FLORBALU ZŠ   SVČ DUHA JESENÍK + ZŠ OKRESU 

   ADAPTAČNÍ KURZ – ZŠ VIDNAVA SVČ DUHA JESENÍK 

 ŘÍJEN C  OK STOLNÍ TENIS SŠ SVČ DUHA JESENÍK 

  C  ORIENTAČNÍ BĚH  ZŠ VIDNAVA 

  B  OK MINIKOPANÁ ZŠ 8. - 9.TŘ. SLZŠ SVČ DUHA JESENÍK 

  C  OK STOLNÍ TENIS ZŠ 6. – 9.TŘ. SVČ DUHA JESENÍK 

  B,C   KK PŘESPOLNÍ BĚH    SOŠ A SOU 

  B  ZAHÁJENÍ OKRSKOVÝCH KOL FLORBALU SVČ DUHA JESENÍK, ZŠ OKRESU 

 LISTOPAD B  OK FLORBAL III. A IV. KAT. SLZŠ SVČ DUHA JESENÍK + ZŠ OKRESU 

  C  OK ŠACHY ZŠ + SŠ SVČ DUHA JESENÍK 

 B,C   OK PLAVÁNÍ ZŠ +SŠ  SVČ DUHA JESENÍK 

 B  OK VOLEJBAL SŠ GYMNÁZIUM 

 PROSINEC C  JESENICKÁ LIGA VE FLORBALU 12/15 – 4/16 SVČ DUHA JESENÍK + ZŠ OKRESU 

 C  OK KOŠÍKOVÁ SŠ GYMNÁZIUM 

  C   VÁNOČNÍ LAŤKA – SKOK VYSOKÝ GYMNÁZIUM  

 LEDEN  C  OK FLORBAL SŠ GYMNÁZIUM, SŠ GASTR. 

  C SÁLOVÁ KOPANÁ SŠ SŠ GASTR. A FARM. 

  B  OK KOŠÍKOVÁ ZŠ SLZŠ ZŠ JAVORNÍK, GYMNÁZIUM 

  C 
 ZAHÁJENÍ JL VE STOLNÍM TENISU ZŠ 

1.KOLO 
SVČ DUHA JESENÍK, RSST - JESENÍK 

  C   OK ŠPLH SŠ SŠ GASTR. A FARM. 



  

 ÚNOR C   OK SILOVÝ VÍCEBOJ  ZŠ + SŠ SOŠ A SOU,ZŠ JES., SVČ DUHA JESENÍK  

 C  KK VE ŠPLHU SŠ SŠ GASTR. A FARM. 

  C  OK HALOVÁ KOPANÁ  ZŠ  6. – 7.TŘÍDA ZŠ JAVORNÍK 

  C  OK KOŠÍKOVÁ ZŠ - AND1 CUP  6. -7. TŘ. ZŠ JAVORNÍK 

 C  JL VE STOLNÍM TENISU ZŠ – 2.KOLO  SVČ DUHA JESENÍK, RSST - JAVORNÍK 

 BŘEZEN B  OK VOLEJBAL ZŠ   8. -  9.TŘ.  SLZŠ ZŠ ZLATÉ HORY 

  C  OK FLORBAL 1.ST. ZŠ   SVČ DUHA JESENÍK, ZŠ B.NĚMCOVÉ 

 C  JL VE STOLNÍM TENISU ZŠ – 3.KOLO SVČ DUHA JESENÍK, RSST - MIKULOVICE 

 DUBEN B   OK VYBÍJENÁ ZŠ 1.ST.  SVČ DUHA JESENÍK, ZŠ B.NĚMCOVÉ 

  B 
 OKRSKOVÁ KOLA MINIKOPANÁ 

MCDONALD'S CUP 
SVČ DUHA JESENÍK + ZŠ OKRESU  

 C  OK ŠTAFETOVÝ BĚH 1.ST. ZŠ ZŠ ČESKÁ VES, SVČ DUHA JESENÍK 

 C  OK VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY ZŠ JESENÍK 

  C   HUBERTŮV POHÁR - BRAN. SOUTĚŽ   ZŠ SUPÍKOVICE  

 KVĚTEN  B   OK MINIKOPANÁ MCDONALD´S CUP  SVČ DUHA JESENÍK 

 C  OK ODZNAKU VŠESTRANNOSTI OV ZŠ JESENÍK 

  B   OK ATLETIKA ZŠ – POHÁR ROZHLAU ZŠ JESENÍK , SVČ DUHA JESENÍK 

  C  STREETBASKETBAL    GYMNÁZIUM 

 ČERVEN  C  OK ATLETIKA 1.STUPNĚ ZŠ ZŠ ČESKÁ VES, SVČ DUHA JESENÍK  



  

PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Matematická olympiáda ZŠ,NG-Z5,Z9 SVČ DUHA Jeseník 

2.  Dějepisná olympiáda SVČ DUHA Jeseník 

3.  Olympiáda v Českém jazyce ZŠ SVČ DUHA Jeseník 

4.  Olympiáda v Českém jazyce SŠ SVČ DUHA Jeseník 

5.  Soutěž v německém jazyce SŠ Gymnázium Jeseník, 

SVČ 

6.  Soutěž v anglickém jazyce ZŠ ZŠ Nábřežní, SVČ 

7.  Soutěž v anglickém jazyce SŠ  Gymnázium Jeseník, 

SVČ 

8.  Chemická olympiáda SŠ  Gymnázium Jeseník, 

SVČ 

9.  Biologická olympiáda kat. C SVČ DUHA Jeseník 

10.  Zeměpisná olympiáda ZŠ ZŠ Mikulovice, SVČ 

11.  Zeměpisná olympiáda SŠ  Gymnázium Jeseník SVČ 

12.  Matematický klokan ZŠ,  SVČ 

13.  Fyzikální olympiáda NG Gymnázium Jeseník, 

SVČ 

14.  Biologická olympiáda kat. D SVČ DUHA Jeseník 

15.  Matematická olympiáda ZŠ, NG-Z6-Z8 SVČ DUHA Jeseník 

16.  Pythagoriáda 5.-8.roč. SVČ DUHA Jeseník 

17.  Archimediáda Gymnázium Jeseník 

,SVČ 

18.  Přírodovědný klokan, Zlatý list 2019 ZŠ, SVČ 



  

 

 

 

 

  

II. pololetí 

 2018/ 2019 
 

JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE 

 

Jarní prázdniny si děti užívaly nejen na horách nebo s rodiči na dovolené, ale také v Duze. Úterý patřilo zvířecím mazlíčkům, děti se staraly o 

zvířátka v odchovně zvířat, krmily je a hrály si s nimi. Ve středu si klienti Domova Sněženka přišli vyzkoušet, jak se vyrábí z keramické hlíny hrnek. 

Naučili se používat lis na hlínu, vyzkoušeli si různé techniky zdobení výrobku a vyrobili krásné hrnky, které si po naglazování odnesli domů. Duha má 

nově i bezbariérový přístup pro vozíčkáře do keramické dílny, který jedna z klientek na vozíčku vyzkoušela. 

Čtvrtek byl dobrodružným dnem pro děti, které neodradilo ani aprílové počasí s trochou deště a sněhu. Vyrazili jsme spolu na výlet do 

Priessnitzových lázní, kde děti sbíraly symboly kytiček na medaile krále zvířat za různé zajímavé úkoly. Na konci této dobrodružné cesty se pak 

dozvěděly o historii nejstaršího pomníku v lázních – Maďarského pomníku. Tam také u sochy lva děti našly slíbený poklad, který si jistě zasloužily. 

                                               Pavla Ježová 

 

 

 

 

ZLATÝ LIST  

Žáci základních škol okresu Jeseník se zúčastnili již 47. ročníku této přírodovědné soutěže, která byla součástí našich Dnů Země, stejně jako v 

minulých letech. Všem kolektivům děkuji za účast, blahopřeji vítězům a samozřejmě první tři místa měli od nás připraveny diplomy, krásné 

přírodovědné knihy do školní knihovny a drobné věcné ceny od ČSOP. Postupujícím družstvům jsme drželi palce v krajském kole, které se konalo 

17.5. 2019 v Olomouci. 

                           Mgr. Vladislava Fačevicová 

 



  

ZAHÁJILI JSME VÝUKU DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ  

 

PRŮKAZ MLADÉHO CYKLISTY 

V letošním školním roce 2018/2019 absolvovalo výuku dopravní výchovy 381 žáků v okrese Jeseník. Výuka a výcvik 4. tříd ZŠ začal 23. 4. 

2019 a byl ukončen 30. 4. 2019. Celkem se zúčastnilo 15 škol, počet tříd byl 19. Bylo přezkoušeno 381 dětí ze 4. tříd a bylo uděleno 359 průkazů 

cyklisty, což je 94,23% úspěšnosti. Cílem výuky je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti a dovednosti žáků – 

cyklistů v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, technice jízdy a první pomoci. K získání Průkazu mladého cyklisty musí žák 

absolvovat dvě části zkoušky. První část se skládá z teorie, cílem je prověřit teoretické znalosti žáků z pravidel provozu na pozemních komunikacích 

v rozsahu nezbytném pro každého cyklistu. Závěrem teoretické části je písemný test, zadávání testových otázek vychází z požadavků Ministerstva 

dopravy – Besip. Dále následuje praktická část, kdy skupina cyklistů absolvuje jízdu po dětském dopravním hřišti (DDH). V průběhu jízdy je 

hodnoceno dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích: např. dopravní značky, semafory, přednost v křižovatkách, řazení do jízdních 

pruhů, kruhový objezd, železniční přejezd apod. Praktickou část žáci vykonávají pod dohledem Policie ČR, Městské policie Jeseník a zástupců Besipu. 

 

OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE 

Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje každoročně Ministerstvo dopravy spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

Policejním prezídiem Policie ČR, Českým červeným křížem a dalšími orgány a organizacemi. 

Je určena především žákům základních škol, tedy žákům 10 – 16letým: 

1. kategorie – věk 10 – 12 let 

2. kategorie – věk 12 – 16 let 

Dopravní soutěž mladých cyklistů se řídí propozicemi a pokyny  organizace Besip, ve kterých jsou dána pravidla, charakteristika jednotlivých disciplín 

a způsoby jejich hodnocení. Čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích – mladších a starších žáků tvoří vždy dva chlapci a dvě dívky. Jejich úkolem je 

plnit čtyři disciplíny s dosažením nejmenšího počtu trestných bodů. Mezi určené disciplíny patří testy znalostí ze zákona o silničním provozu na 

pozemních komunikacích a znalostí  poskytnutí první pomoci, ale to je převážně ta teoretická část soutěže. Skutečné znalosti musejí děti prokázat při 

jízdě zručnosti a při jízdě po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Úkolem těchto disciplín je ověřit dovednosti žáků v ovládání jízdního 

kola, a to i v obtížnějších jízdních podmínkách. Jízdu zručnosti absolvují tak, že projíždějí vymezenou trasu, na které jsou rozmístěny překážky, resp. 

úseky se stanoveným, podmíněným způsobem průjezdu. Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo 21. května 2019 v celkovém 

počtu 46 žáků a 1. místo v obou kategoriích získala ZŠ Česká Ves. Tato soutěž úspěšně proběhla ve spolupráci SVČ Duha Jeseník, Městským úřadem 

Jeseník, Policií ČR, Městskou policií Jeseník a Besipu. 

 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 6. TŘÍD ZŠ 

Dopravní soutěž žáků 6. tříd se uskutečnila ve dnech 19.6 – 21. 6. 2019 na DDH Jeseník v celkovém počtu 278 žáků z 9 základních škol okresu 

Jeseník. Ve svých školách byli žáci připravováni na  teoretickou část, která zahrnovala pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a na 

závěrečný písemný test, které prováděla Policie ČR. V učebně DDH proběhla další část soutěže: Zásady poskytování první pomoci. Úkolem disciplíny 

bylo ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při poskytování první pomoci zraněných při dopravní nehodě. Závěrečný písemný test byl 



  

součástí celkového hodnocení soutěže. V poslední etapě museli žáci prakticky prokázat znalost pravidel silničního provozu na pozemních 

komunikacích. Skupina cyklistů absolvovala jízdu po DDH, přičemž každý musí postupně zastavit u pěti kontrolních stanovišť označených čísly. V 

průběhu jízdy bylo hodnoceno dodržování pravidel provozu v časovém limitu 6 minut. 

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY A VEŘEJNOST NA DDH      

Hlavním cílem Dětského dopravního hřiště je působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. Je určeno pro výuku pravidel provozu na 

pozemních komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ. Provoz 

dopravního hřiště byl rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhala výuka dopravní výchovy pro 1. stupeň žáků základních škol – ta 

je rozdělena na povinnou výuku žáků 4. tříd – 381 žáků a výuku ostatních žáků ZŠ – 384 žáků. Dále byl prostor vyčleněn pro MŠ – 101 dětí. 

Odpoledne využily dopravní hřiště ostatní organizace – Cyklistika Jeseník a to 2 krát za týden a široká veřejnost – 590 účastníků. 

                                   Eliška Arucidisová 

FOTOSOUTĚŽ 2019 - HRA SVĚTLA A STÍNU 

Hra světla a stínu – přes sto nádherných a inspirativních fotografií na toto téma se sešlo v již IV. ročníku fotosoutěže pořádané SVČ Duha 

Jeseník. Soutěž je určena amatérským fotografům – dětem, mládeži i dospělým a letos se jich sešlo celkem 36. Vernisáž vítězných fotografií proběhla 

v IC Katovna, kde byly fotografie vystavené až do května a návštěvníci si mohli prohlédnout i film ze všech fotek zaslaných do soutěže. Vítězné 

fotgrafie vybírala nejen odborná porota, ale i veřejnost hlasováním na internetu a v Duze. SVČ Duha také udělila speciální ceny. Vernisáž fotografické 

výstavy zahájil krátkým proslovem místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo a o tom, jak je těžké vybrat ty nejinspirativnější fotografie promluvila Alena 

Řehová – Šosová z MRC Krteček. Před samotným vyhlášením se Katovnou rozezněly tóny flétničky, houslí, klarinetu a hoboje a také zpěv studentů 

gymnázia a dětí z kroužků Duhy. Po vyhlášení umístění a předání cen si návštěvníci vernisáže mohli prohlédnout fotografie a zúčastnit se malého 

rautu. Všichni fotografové také získali kořenku s logem soutěže. Děkujeme sponzorským firmám, které fotografy podporují: GlassoCZ, COMFOR 

Jeseník a XOCOLATL. Vítězné fotografie byly po výstavě přemístěny na výstavu v kapli a poté do Duhy, kde se stanou součástí naší stěny slávy. 

Děkujeme všem fotografům a těšíme se na příští ročník fotosoutěže. 

                                Pavla Ježová 

ZVONEČEK 

Tradiční soutěž zpěváků lidových písní Zvoneček 2019 se konala 16. dubna v Kapli.  Zúčastnilo se jí 64 chlapců a dívek z 8 ZŠ jesenického 

regionu. Během dopoledne, které velmi rychle uteklo, jsme slyšeli krásné známé i méně známe lidové písně, na které se zpěváci pod vedením svých 

učitelů pečlivě připravovali. Nejlepší zpěváci byli oceněni diplomy a drobnými cenami. 

                     

 

 

FLORA OLOMOUC 

Již několik let pořádáme společně se ŠD při ZŠ v Mikulovicích zájezd na Floru Olomouc a ZOO Kopeček u Olomouce. I letos za krásného 

slunného počasí jsme si prohlédli skleníky, pokochali se krásně rozkvetlými záhony plných pestrobarevných tulipánů a nakoupili kytičky. V druhé 

polovině zájezdu jsme navštívili zoologickou zahradu.               

                     Iva Janošťáková 



  

ZLATÁ VČELA TOVAČOV    

                     

Úspěch slavili mladí včelaříci z VKM SVČ Duha Jeseník v krajském kole celostátní včelařské soutěže Zlatá včela v Tovačově. Soutěžilo se v 

testu včelařských znalostí, určování včelařských pomůcek, rostlin, mikroskopování i včelařské praxi. Děti z Jeseníku si soutěž užívaly. V mladší 

kategorii obsadil 2. místo Mikuláš Kupka a 3. místo Veronika Ježová. Ve starší kategorii vybojoval  2. místo Adrien Stojčev, který Olomoucký kraj 

reprezentoval i v celostátním kole v Nasavrkách. Na závěr si jednotlivé kroužky změřily síly také ve vyplétání včelařských rámečků. V dílničkách si 

děti vyzkoušely zdobení medových perníčků a vyrábění svíček ze včelího vosku. Po obědě jsme si prohlédli Tovačovské náměstí a nádherný 

Tovačovský zámek s vyhlídkou ze zámecké věže. Výlet byl perfektní, těšíme se na další včelařské akce. Úspěch dětí jsme oslavili v kroužku 

včelařským táborákem. Děkujeme za podporu kroužku SVČ Duha a ZO ČSV Jeseník. 

 

 

POHÁDKOVÝ LES  

 

Pohádková brána DUHY se otevřela poslední květnovou sobotu v jesenických Smetanových sadech. V parku na děti čekaly pohádkové bytosti, 

uvítali je Pat a Mat a vyslali na dobrodružnou cestu parkem. Zvonilka s pirátem ukázali dětem, jak se hází dělovou koulí, ježibaba s ježidědkem nabrali 

děti na lopatu, s princem si děti zastřílely na draka, po cestě potkaly Budulínka s liškou a zazpívaly mu písničku, Machovi našly kouzelné sluchátko a 

Vodníkovi vylovily rybičky. S Karkulkou děti sbíraly kytičky, Pejskovi a kočičce uvařily dort, s Káťou a Škubánkem navlékaly korále, Makové 

panence skládaly obrázek a nakonec házely Boba a Bobka do klobouku. V cíli děti prolézaly tunelem z pohádky ven a za odměnu si mohly odnést 

kousek pokladu. Pohádkový les roztančila svým vystoupením kapela Funky Bonkers a na africké bubny zabubnovaly děti z Duhy. V loutkovém 

divadle pro děti hráli pohádky studenti z divadelního souboru Nezakopneš, u stanu šermířského spolku děti i dospěláci házeli nožem, stříleli z luku a o 

kousek dál si zahráli šachy s opravdovými šachisty. Fronta dětí byla u oblíbeného stanoviště malování na obličej. V odpočinkové zóně si děti našly 

zábavu na skákacím hradě a dospělí si poseděli u stánků s občerstvením. Odpoledne plné zábavy a nevšedních pohádkových zážitků pro děti připravilo 

Středisko volného času DUHA Jeseník ve spolupráci s MŠ Karla Čapka, MRC Krteček, Sudetikus, Radou seniorů a dalšími organizacemi. Děkujeme. 

  

                                                 Pavla Ježová 

ZAHRADNÍ SLAVNOST  

 

Za krásného slunného počasí se ve čtvrtek 30. května konala v zahradě SVČ v pořadí již čtvrtá Zahradní slavnost, kterou zakončujeme 

celoroční činnost zájmových útvarů. Zahájilo ji vystoupení ZÚ Flétničky a ZÚ Hra na africké bubny. Děti plnily různé sportovní, naučné i výtvarné 

činnosti a nakonec si v tombole  vytočily drobné dárky. Největší zájem byl opět o skákací hrad a malování na obličej. V našem prodejním stánku 

rychle mizely napečené sladkosti - koláče, sněhové pusinky a linecké cukroví, ze ZÚ  Cukráři a Dívčí klub, prodávala se také keramika.  Na závěr se 

děti i rodiče sešli u táboráku a opekli si špekáčky. A protože počasí nám opravdu přálo, všichni si v zahradě užívali krásné odpoledne a nikomu se 

nechtělo domů. Součástí slavnosti je i tradiční soutěž O nejmilejšího zvířecího mazlíčka. Nejmilejší zvířátka: Morče Alpaka - Stela Drabálková, Králík 

- Anna Hapalová, Křečík - Sofie Marcinová a cena veřejnosti: Králík - Tereza Hapalová. 

                  Iva  Janošťáková 



  

KUFŘÍK POHÁDEK 

Kufříky plné pohádkových knížek kolovaly mezi rodinami předškoláčků z Jesenicka. Rodiče se zapojili do akce vyhlášené Městem Jeseník – 

projekt MAP ORP Jeseník, který měl za úkol podpořit čtení dětí s rodiči. Maminky, tatínci, prarodiče, všichni spolu četli krásné pohádky a podle 

příběhů tvořili s dětmi obrázky a prostorové výrobky. Všechny podařené práce dětí se sešly v SVČ DUHA Jeseník, kde je výtvarnice vyhodnotily a 

vystavily v jesenickém kině. Děti za odměnu dostaly zdravé sladkosti a nejinspirativnější výrobky byly oceněny pohádkovými knížkami. Vyhlašování 

doprovodily studentky Gymnázia Jeseník skladbami na flétnu a hoboj a písní z pohádky. Nejvíce se však děti těšily na promítání pohádek, které si za 

odměnu určitě zasloužily. 

                           Pavla Ježová 

TÁBOR FILMAŘ A FOTOGRAF 

Táborníci z SVČ DUHA se vydali po stopách Sherlocka Holmese. Na vyřešení tohoto zapeklitého případu jsme se vybavili foťáky, kterými 

jsme dokumentovali celé dění na táboře. Celý týden jsme se učili jak fotit různé typy fotografií - krajinu, makro fotografie, portréty, architekturu aj. 

Mezitím jsme hráli hry, rýžovali zlato, vyráběli lžičky z fima a domovní zvonky z keramiky, plnili bobříky a sbírali záhadné klíče k otevření tajné 

truhly s plány proradného Moriartiho na zničení světa. Spoustu krásných fotografií jsme vyfotili na Červenohorském sedle, kde jsme neodolali a šli si 

zaplavat do hotelového bazénu. Navštívili jsme putovní muzeum Legiovlak, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o českých legionářích, kteří 

bojovali na Sibiři v době první světové války a prohlédli si zajímavé exponáty, v lázních jsme pak fotili architekturu lázeňských budov. Zajímavým 

táborovým dnem byl čtvrtek, kdy jsme se vyřádili na dopravním hřišti a den zakončil táborák s kytarou a špekáčky. Odvážní táborníci pak strávili noc 

v Duze, záhadným způsobem se ocitli v Austrálii a v noci museli nejen na rozcvičku, hygienu a snídani, ale i stezku odvahy, kde se setkali s tajemným 

Sherlockem, který jim ukázal cestu k pokladu. Jedním z posledních bodů programu bylo vytvořit nápadité a zároveň vtipné video o táboře. Děti i 

vedoucí si tábor s nabitým programem moc užili.  

 

 

TÁBOR MALÝ PRINC 

 

Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. 

 

Příběh Malého prince, který si ochočil lišku, pěstoval svou růži a navštívil neuvěřitelné planety, prožily děti na táboře v Duze. Celý týden jsme 

cestovali po různých planetách, plnili zábavné úkoly a především objevovali co znamená pomoc kamarádovi, ochota spolupracovat, důvěra a přátelství. 

Během týdne plného her a soutěží jsme si ve výtvarných dílničkách vyrobili planety Malého prince, společné obrazy planet fantazie a speciální 

sklenice na drinky. Zúčastnili jsme se střeleckého souboje a plnili jsme bobříky mlčení, odvahy a smíření. Vydali jsme se na výlet do Priessnitzových 

lázní a zúčastnili se pohádkové prohlídky na zámku v Javorníku, kde si děti zahrály na princezny a prince. Na dopravním hřišti jsme se naučili, jak se 

správně chovat na silnici a užili jsme si zábavu na bazéně v České Vsi. Čtvrtek patřil odvážným táborníkům, večer jsme se zúčastnili vesmírné taneční 

párty s bubeníky djembe v parku, vyrobili si výborné drinky, opekli špekáčky a zahráli si noční hru plížená k pokladu. Tábor byl veselý, zábavný i 

tajuplný a věřím, že se dětem i dospělým zapsal do srdíčka. 

                  Pavla Ježová 

 



  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM 

V době od 8. do 12. července letošního roku se 20 dětí ve věku 8 – 12 let z Jeseníku a okolí zúčastnilo již tradičního příměstského tábora 

Putování za pokladem, který je zaměřen hlavně na celodenní výlety do okolí. Letošní tábor nám poněkud komplikovalo velmi horké počasí, takže trasy 

byly přizpůsobeny vysokým teplotám, ale všichni táborníci si zaslouží velkou pochvalu, protože na letošním Putování jsme ušli bezmála 50 kilometrů.  

Navštívili jsme některá místa známá již z minulých ročníků – např. bazén a lanové centrum v České Vsi nebo jeskyně Na Špičáku, ale také jsme se 

poprvé podívali na rozhlednu Hemberg u Supíkovic, prošli jsme novou trasu z Vápenné na Pomezí nebo z Rejvízu přes Zlatý Chlum a Křižák. Na 

závěr samozřejmě nesmělo chybět hledání pokladu! I to jsme tento rok dětem ozvláštnili, když jsme jej ukryli přímo v jeskyních Na Špičáku a 

připravili tak pro táborníky na rozloučenou trochu tajemna a napětí.    

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE! 

První prázdninový týden proběhl v SVČ DUHA Jeseník příměstský tábor Hejbejte se, kosti moje! pro děti ve věku od šesti do deseti let, který 

byl zaměřen na pohybové aktivity s důrazem na správné provádění všech cvičení. Našli jsme si ale čas také na malé i větší táborové hry i na krátké 

výlety do okolí Jeseníku.                                                                                                               

  Děti si tak postupně mohly procvičit svou rychlost, vytrvalost, ohebnost nebo rovnováhu a užít si legraci při pohybových soutěžích a hrách.                                                                                            

Na výletech jsme navštívili Jeskyně na Pomezí, bazén v České Vsi nebo oblíbené hřiště v Písečné. Tábora se zúčastnilo 15 dětí z Jeseníku a okolí. 

                  Ing. Jana Hálová 

TÁBOR MALÍ KUCHAŘÍCI  

Již tradiční tábor, kde si děti sami vaří se letos odehrál ve znamení různých světových kuchyní. V pondělí jsme „odletěli“ do Číny, v úterý jsme 

se přenesli do Itálie, ve středu nás čekalo Mexiko ve čtvrtek Francie a v pátek jsme hladce přistáli v České republice. A u toho všeho jsme ještě stihli 

hrát spoustu her, udělat si náramky, nabatikovat nákupní tašky a vyjet na výlet do Lázní a na Rejvíz. 

 

TÁBOR DOLNÍ MORAVA  

Po roční přestávce jsme se letos opět vypravili na pobytový tábor na Dolní Moravě. Ubytovaní jsme byli již tradičně na Chalupě u Opičáka, kde 

máme vytvořeno perfektní zázemí. Dvacet jedna dětí odjelo v sobotu odpoledne z autobusového nádraží za krásného slunečného dne. Ale „za kopcem“ 

bylo vše jinak.  Jakmile jsme vystoupili z autobusu v Červeném Potoce čekala nás pořádná sprška, ten den nebyla poslední. Ale počasí se během týdne 

umoudřilo a my jsme prožili báječných sedm dní ve „Stroji času“ – celotáborové hře, která nás každý den přenášela do jiného období. Také jsme si 

vyrobili vlastní trika, náramky, talismany a hlavně jsme se hýbali, chodili na výlety a užívali si prázdnin. 

                        Zdeňka Pěkná 

TÁBOR ZA KRÁSAMI ČESKÉHO RÁJE 

V tomto krásném kraji jsme uspořádali pobytový tábor poprvé. Spali jsme v DDM v Nové Pace, kde se všem moc líbilo, hlavně proto, že 

sousedil s krásným Aquaparkem, který jsme díky pěknému počasí navštěvovali. Hlavní náplní byla táborová hra Záchrana Krkonoš. Ve dvou 

skupinkách měly děti vytvořit makety nových, krásných Krkonoš, navštívit významná místa v okolí. Kromě toho plnily úkoly, které jim v dopisech 

posílal Krakonoš. Navštívili jsme tak krásný hrad Pecka, Klenotnici v Nové Pace, Prachovské skály, město pohádek Jičín a Krakonošovo muzeum ve 

Vrchlabí. Nejvíc se ale všem líbilo v ZOO Dvůr Králové. Nezapomínali jsme ani na různé hry a sportovní soutěže. Na závěr tábora nás navštívil sám 

velký Krakonoš, který vyhodnotil makety a všem předal odměny. 



  

TÁBOR DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA 

 

Tábor byl určen dívkám, které rády tvoří. A sešla se děvčata opravdu šikovná. Během týdne se dívky naučily vyrábět věnečky, náramky, 

v keramice si udělaly krásné misky se sklem. Vyrobily si svíčky odlévané do forem. Z filcoviny si zhotovily krásnou chobotničku. A malovaly jsme 

také  na sklo. Dopoledne jsme pracovaly a odpolední čas využily k výletům a koupání. Nejvíc se nám líbilo na zámku v Javorníku, kde se z dívek staly 

krásné princezny. Po výletě jsme pro rodiče uspořádaly krásnou vernisáž, na ni spousta rodičů přinesla občerstvení. Tím, ale tábor nekončil. Radost 

děvčatům udělal táborák s opékáním špekáčků a po něm většina děvčat zůstala spát v DUZE. Už teď se těšíme na příští rok! 

                     Iva Janošťáková 

 

 

LETNÍ TÁBORY 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. - 5.7.  1.HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE! pro děti od 8 let  1700 Kč 

  
1.7. - 5.7.  2.LÉTO NA BAZÉNĚ pro děti 8 - 15 let 1500 Kč 

  
8.7. - 12.7.  3.PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM - turistický pro děti 8 - 12 let 1500 Kč  
8.7. - 12.7.  4.MALÍ KUCHAŘÍCI pro děti 8 - 12 let 1700 Kč  

  
13.7. - 20.7. 5.DOLNÍ MORAVA - pobytový tábor pro děti 8 - 15 let  3500 Kč 

  
22.7. - 26.7.  6.MALÝ PRINC pro děti od 6 let  1700 Kč  

  
29.7. - 2.8.  7.DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA pro dívky 8-12 let 1700 Kč  

  
3.8. - 10.8. 8.ČESKÝ RÁJ - pobytový tábor pro děti 8 - 14 let  3800 Kč  

  
5.8. - 9.8.  9.FILMAŘSKÝ A FOTOGRAFICKÝ TÁBOR od 8 let 1700 Kč  

  
12.8. - 16.8.  10.HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY pro děti 6 - 11 let   1700 Kč  

  
19.8. - 23.8.  11.HRÁTKY S ANGLIČTINOU pro děti 7 - 12 let  1700 Kč 

  



  

I. pololetí 

 2019/ 2020 
 

        

PODĚKOVÁNÍ… 

 

 V úvodu chci moc poděkovat všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají. Za uplynulé období jsme získali finanční dary od Lesů ČR 10 000 Kč na 

obnovení naučné stezky dřevin a rostlin na naší zahradě a od firmy EDUXE jsme obdrželi sponzorský dar formou věcných cen  ve výši 6 321 Kč. 

Velmi si vážíme této pomoci a DĚKUJEME! 

Upřímné poděkování patří Lesní správě Jeseník za partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme a dnes si 

již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 26. ročník.  

 A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové, která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“, 

Lesní správě Jeseník za jejich celoroční podporu  a panu Karlu Neugebauerovi za dodávku hoblin na podestýlku zvířat. 

                                                                Mgr. Vladislava Fačevicová 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 97 kroužků, které navštěvuje k 31.1. 2020 1091  dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 49  

externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. Mezi novinky letošního školního roku patří zájmové kroužky s dopravním zaměřením 

Cyklokroužek-  školka sportu a cyklistická přípravka.  

 

 

 

 

 



  

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ – KRÁL HABINY 

 

       Dne 8.10.2019 okresní rada asociace školních sportovních klubů (OR AŠSK ) a Středisko volného času DUHA  Jeseník ve spolupráci s ZŠ 

Vidnava pořádala pro žáky druhého stupně všech základních škol a pro žáky všech středních škol v Jesenickém okrese již 5. ročník závodů 

v orientačním běhu nazvané „Dny orientace v přírodě-Král Habiny“.  

        

Právě v tento den jsme se všichni sešli v prostoru tábora Černý potok ve Velké Kraši, kde se nacházela naše základna. Celkem si „orienťák“ 

přijelo vyzkoušet více než 100 žáků z celkem 4 základních škol v okrese Jeseník. Jmenovitě to byli zástupci základní školy z Vápenné, Žulové, 

Jeseníku, Supíkovic a domácí Vidnavy. Stejně jako minulý rok se na startu objevili i zástupci střední školy, a to OU Lipová Lázně, za což jsme velmi 

rádi a pevně věříme, že je ostatní střední školy budou příště následovat. Předpověď počasí na tento den nebyla moc růžová, ale to není při pořádání této 

sportovní akce zase tak rozhodující, protože zázemí, které nabízí areál tábora „Černý Potok“ umožňuje pořádání takových závodů víceméně 

za každého počasí. Abychom navodili opravdu přátelskou atmosféru a z našich závodníků spadnul předstartovní stres, tak jsme ráno zatopili v krbu a 

všechny účastníky přivítali horkým čajem a koblížky jako milou pozorností od obce Velká Kraš. Žáci byli rozděleni na starší a mladší kategorii, 

chlapce a děvčata zvlášť, a aby se necítili v lese sami, tak utvořili dvoučlenné závodní dvojice. Celkem byly nachystány čtyři závodní tratě podle 

věkových kategorií, které stejně jako minulý rok, připravili naši přátelé z „Haná Orienteering s.r.o.“ v čele s panem Robertem Zdráhalem a jeho dvěma 

spolupracovníky. A to mi věřte, že ti se orienťákem zabývají už hodně dlouho a na profesionální úrovni, takže i náš závod byl připraven vskutku 

profesionálně. Žáci dostali již dopředu připravené mapy s vytyčenou tratí, elektronický čip pro zaznamenání jednotlivých kontrol a po krátkém 

úvodním brífinku a seznámením s pravidly závodu se odebrali do prostoru startu. Samozřejmě, že ti, kteří si nebyli zcela jistí, jak s mapou správně 

pracovat, dostali osobní konzultaci a povzbuzení, že opravdu se není čeho obávat. Vážení přátelé, a opravdu nebylo. Všechny soutěžní dvojice zdárně 

doběhly do cíle, některé dokonce ve výborném čase, některé s drobnými nepřesnostmi v označení kontrol, některé po lehkém kufrování, ale všichni se 

nakonec ve zdraví, ale hlavně plní zážitků a vyplaveného endorfinu opět sešli v jídelně tábora. Po doběhnutí do cíle bylo pro naše mladé závodníky 

připraveno občerstvení, o které se postaral pan L. Piskacis, majitel restaurace “Modrý Jelen“ ve Vidnavě a personál kuchyně v táboře. Většina 

závodníků se poté věnovala relaxaci, protože počasí, atmosféra i zázemí tábora Černý Potok k tomu přímo vybízela.  

      No a jak to všechno dopadlo? Vítězi a titulem „Král Habiny“se v mladší kategorii můžou chlubit bratři Mrkvicovi z Jeseníku a Kapečková, 

Slováková a Denemarková ze Žulové. Ve starší kategorii titul „Krále Habiny“ získalo duo Petrik, Ryšánek opět ze ZŠ Žulová a Šebestová, Polášková 

ze ZŠ Vidnava. V kategorii středních škol se na stupních vítězů umístili zástupci OU Lipová Lázně, Bílý, Franc a Žigová.  Vítězové byli odměněni 

diplomy a velmi zajímavými cenami, za které moc děkujeme našim již tradičním sponzorům z Vidnavy a okolí. Ale je potřeba zdůraznit, že vlastně 

nikdo z účastníků závodu neodešel s prázdnou, protože získané zkušenosti a krásné zážitky byly to nejcennější, co si žáci mohli odnést.  Co říci 

závěrem? Myslím, že se nám opět povedla skvělá akce, která se pro ohé školy stala již tradiční a ve které má možnost zvítězit každý, kdo se jí zúčastní, 

protože pro drtivou většinu žáků je orientační běh, kde se snoubí fyzická kondice spolu s inteligencí závodníků, velkou neznámou. Proto bych rád 

poděkoval všem ředitelům škol, kteří účasti svých svěřenců dali zelenou a chci rovněž poděkovat všem tělocvikářům, kteří dali šanci reprezentovat 

svou školu i žákům, kteří se na herních soupiskách tradičních sportovních soutěžích jako jsou florbal, fotbal, atletika, neobjevují zase tak často. Velké 

díky také majiteli areálu tábora Černý potok, panu Romanu Lipavskému, panu Martinu Kofroňovi a personálu, kteří se o nás vzorně starali a pro které 

není žádná nenadálá událost problémem. Neodmyslitelnou součástí této sportovní akce jsou také všichni sponzoři, kterými opět byli Hospoda, pizzerie 

Modrý jelen, Lékárna “U Černého orla“, Zemědělské družstvo „AGROHOLDING“, Fitness centrum KH a obchod Beruška. Děkujeme také městu 



  

Vidnava a obci Velká Kraš. To, že „Král Habiny“ je závodem, který má parametry závodů v orientačním běhu na mezinárodní úrovni, za to díky 

pánům ze společnosti „Haná orienteering s.r.o.“, panu Robertu Zdráhalovi (ve světě orienťáků zvaným „Brko“), Tomáše Zdráhalovi a Petrovi, kteří 

připravili nádherný závod a poskytli vše, co je pro takovou akci potřeba na profesionální úrovni. No a samozřejmě musím poděkovat i všem mým 

kolegům a kolegyním, kteří zde byli s námi a pomohli se vším, co bylo potřeba.  

       Máme za sebou pátý ročník a jsme velmi rádi, že startovní pole závodníků se nám opět rozšířilo a „Král Habiny“ se stává tradicí. Takže vážené 

dámy a pánové, vážení rodiče, ředitelé škol a tělocvikáři, přijděte si i vy příští ročník vyzkoušet něco nového, vždyť kousek od Vidnavy se tomuto 

sportu věnují sportovci z celého světa a myslím si, že není na místě, aby se o nás platilo něco ve smyslu pořekadla že „kovářova kobyla a ševcova žena 

chodí bosa“. Všem ještě jednou velké díky. 

                              Bc. Daniel Krčmář 

 

 

JESENICKÝ MASTERCHEF JUNIOR 

 

Úterní dopoledne 19. listopadu 2019 patřilo dětem, které baví vařit a vymýšlet vlastní recepty. Kulinářská soutěž Jesenický MasterChef junior, 

která se skládá ze tří kol, byla poprvé v historii zahájena v prostorách cvičné kuchyně SVČ Duha Jeseník.  

A kdo měřil své kuchařské dovednosti? Soutěž byla vyhlášena pro žáky 5. – 9. tříd základních škol z celého okresu. Zúčastnilo se 10 

dvoučlenných družstev, celkem tedy 20 žáků z celého Jesenicka. Do poroty zasedli znalci ve svém oboru, a že mají opravdu mlsné jazýčky. Nároky na 

nejlepšího JMJ ukázali hned v prvním kole, kdy si jednotlivé týmy musely samostatně nakoupit suroviny a podle své receptury vytvořit 10 kanapek 

(minichlebíčků). Součástí kanapky musela být pomazánka, pěna nebo salát dle vlastní fantazie. To vše v časovém limitu 2 hodin. 

Odborná porota, která hodnotila vzhled, chuť a prezentaci, vyřadila 3 družstva a do II. kola, které se uskuteční v měsíci únoru 2020, kdy bude 

každému družstvu přiřazen 1 pomocník- student SŠ Jeseník gastronomie a farmářství.  

Finále Jesenického MasterChef junior proběhne v dubnu 2020.  

Tuto soutěž organizuje SVČ DUHA Jeseník ve spolupráci se SŠ gastronomie a farmářství a je realizována v rámci projektu MAP rozvoje 

vzdělávání ORP Jeseník II.  

                            Zdeňka Pěkná 

 

MARTINSKÁ SLAVNOST S  USPÁVÁNÍM BROUČKŮ  

 

Venku prší a prší, sluníčko od rána nevykoukne, začal pravý podzim… A to je čas, kdy se schází děti, aby vyprovodily broučky do zimního 

pelíšku. I přes deštivé počasí se sešly rodiny s dětmi, vybavily se lampiony a kočárky ozdobily lucerničkami. Martinská slavnost začala v Duze 

legendou o Martinovi, který byl velmi štědrý a soucitný, rád se dělil o vše, co měl. Děti dostaly martinské rohlíčky napečené maminkami z MRC 

Krteček a mezi sebou se o rohlíčky dělily. Pak jsme zapálili lucerničky, vzali broučky do košíku a s deštníky se statečně vydali na lampionový průvod 

městem. Po splnění úkolů a uspání broučků ukolébavkou na děti čekal poklad, výborný punč a pohádka. Akci pro děti každoročně připravuje SVČ 

DUHA a MRC Krteček Jeseník. 

                                Pavla Ježová 



  

 

ADVENTNÍ DÍLNA  

 

Advent - období příprav na Vánoce, shonu a uklízení? Kdepak, my jsme si v Duze začátek adventu užili jako dobu vyrábění dekorací do našich 

domovů a společného povídání. Děti se s vervou pustily do vyrábění věnečku z chvojí a zdobení přírodními materiály, šiškami, oříšky, šípky, voňavým 

kořením, buráčky, sušeným ovocem, ale i třpytivými ozdobičkami, korálky, peříčky a stuhami. Z vrbových proutků jsme vyrobili vánoční závěsy na 

dveře ve tvaru srdce nebo věnečku. Na závěr jsme si odpočinuli u odlévání ozdob z pravého voňavého včelího vosku. Výrobky dětí i dospělých jsou 

nádherné a jistě budou ozdobou každého domova. Přejeme hezkou první adventní neděli! 

                              Pavla Ježová 

 

DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK 

     

Za příjemného počasí se ve čtvrtek 12. 12. uskutečnil 2. Vánoční jarmark, který společně uspořádali SVČ DUHA a ZŠ Jeseník. Celým školním 

areálem zazněly koledy, vánoční písně a básničky, které si připravily třídní kolektivy a kolektivy školní družiny.  Vystoupily také děti ze ZÚ Flétnička 

ze SVČ. Prodávaly se perníčky, keramika, svíčky a spousta krásných drobností, které vyrobily děti ze ZŠ. ZÚ SVČ napekly kromě perníčků několik 

druhů vánočního cukroví, které velmi rychle mizelo ze stánků. Nechyběl ani vánoční punč, klobásky, teplé oplatky a cukrová vata. Součástí jarmarku 

byla i soutěž o nejchutnější cukroví, letos na téma Nepečené cukroví. Škoda jen, že jsme obdrželi pouze dva vzorky.  Prožili jsme krásné předvánoční 

odpoledne a s vánoční náladou jsme odcházeli domů. Jen ten sníh nám moc chyběl. 

                                                                                                                                  Iva Janošťáková 

 

VÁNOČNÍ HRÁTKY 

 

Konec roku jsme s dětma oslavili společnou akcí Vánoční hrátky. Nechyběl pravý vánoční strom, živý kapr ani cukroví. Děti měly v Duze 

připraveno devět stanovišť, na kterých si užily vánoční tvoření, soutěže i zábavu. Ve vlastnoručně vyrobené taštičce s třpytivou baňkou si odnášely své 

výrobky – nepečené kuličky, andílkové přáníčka a jablíčkové svícny. Děti si vyzkoušely vánoční skok do dálky, pletení vánočky, poznávačku 

voňavého vánočního koření i skládání puzzle a vánoční test. V soutěži o nejrychleji nachytané kapry zvítězila letos Leontýnka Ambrozy, která si pak 

živého kapříka odnesla za odměnu domů. Nakonec jsme si zazpívali koledy, zapálili prskavky a lodičky z ořechových skořápek. Všechny děti si 

vylosovaly vánoční dárky a odnesly si tu pravou vánoční pohodovou atmosféru do svých domovů. 

                                                                                                                                       Pavla Ježová 

KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ 

 

Také v tomto školním roce vyhlašuje Středisko volného času DUHA Přírodovědnou korespondenční soutěž opět pouze v jednom kole. Soutěž 

je tradičně vyhlášena pro pět věkových kategorií a jako vždy se jí mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, které se spojí s odborným poradcem (učitel, 

rodič aj.), při dodržení počtu max. pěti soutěžících v jedné soutěžní skupině. 



  

Zpracovaná témata zasílejte nebo osobně přineste do SVČ DUHA Jeseník do data uzávěrky.  Nejpěknější výtvory budou vystaveny v dubnu v kině 

Pohoda na Výstavě ke Dni Země, kterou každoročně pořádá naše organizace. Po skončení výstavy v kině si můžete zaslané výrobky a práce 

vyzvednout, ale z důvodu omezených prostorových možností prosíme, abyste tak učinili během měsíce května. Nejlepší účastníci soutěže budou 

odměněni drobnými věcnými cenami od našich sponzorů a partnerů. Přeji hodně tvůrčích sil a nápadů!                 

                               Ing. Jana Hálová 

 

PUZZLEJÁDA  

 

V pololetí si chceme s dětma odpočinout od učení a každoročně si již tradičně v SVČ DUHA Jeseník zasoutěžíme v Puzzleturnaji. Skládání 

puzzle není jednoduché, každý soutěžící měl za úkol složit puzzle  z 52 dílků. Zvládli to s přehledem všichni, někteří borci jich za hodinu složili 

několik. Nejmenší Matyáš Král měl rekordní čas 11:37. Absolutní rekord letos překonala Vendula Kubaláková s časem 3:54 a z mladších dětí byla 

nejrychlejší Verunka Surových s časem 7:17. Vítězové si odnesli diplom a všechny zúčastněné děti získaly hezké ceny. 

                Pavla Ježová 

 

 

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE V ROCE 2019. 

 

          V roce 2019 se v okrese Jeseník uskutečnilo celkem 19 sportovních soutěží určených pro žáky základních a středních škol, které financoval KÚ 

Olomouckého kraje a 24 sportovních soutěží, které finančně zaštítila Asociace školních sportovních klubů ČR. Soutěže se konaly jak na okresní, tak i 

na krajské úrovni a zúčastnilo se jich více než 2500 žáků základních a středních škol v okrese Jeseník, cca 160 členů pedagogického doprovodu a 

rozhodovalo je celkem 152 rozhodčích. Všechny soutěže vycházely z věstníku o pořádání sportovních soutěží vydaného Asociací školních sportovních 

klubů České republiky. AŠSK ČR organizuje soutěže a tělovýchovné akce prostřednictvím jednotlivých školních sportovních klubů. Současně je 

AŠSK ČR koordinátorem postupových soutěží uveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR na příslušný školní rok.  Účelem AŠSK je organizace a 

podněcování zájmové činnosti dětí a mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu na základních a středních školách a v dalších školských zařízeních v 

České republice, a to především v době mimoškolního vyučování. V rámci školních sportovních klubů jsou pak jednotlivé sportovní soutěže 

realizovány převážně v době výuky.  

         Cílem sportovních soutěží je popularizace pohybových aktivit mezi dětmi a mládeží, podpora zdravého a aktivního životního stylu, rozvoj 

pohybových aktivit jako pozitivní součásti denního režimu dětí a mládeže a jako preventivního prostředku proti zneužívání návykových látek a jiným 

patologickým jevům ve společnosti. Schematicky pořádané sportovní soutěže postihují velmi širokou oblast sportovních aktivit a sportů a to jak 

individuálních, tak kolektivních. Dovolil bych si soutěže rozdělit na dvě skupiny podle počtu zúčastněných škol. Do první skupiny patří sporty velmi 

populární a patří mezi ně určitě florbal, fotbal, atletika, přespolní běh, vybíjená, kdy je nezbytné vyhlašovat již okrsková kola, protože pořádat přímo 

kola okresní by vzhledem k velkému počtu přihlášených škol bylo nemožné. Druhou skupinu tvoří sportovní soutěže, které jsou obsazovány ne v tak 

širokém měřítku, a pro jejich pořádání není potřeba začít již koly okrskovými. Okrsková kola probíhají převážně za využití sportovních zařízení na 

základních školách, či gymnáziu. Je nutno podotknout, že téměř žádné z těchto sportovních zařízení nesplňuje předpoklady pro pořádání celé řady 

sportů a to především z hlediska prostoru a rozměrů sportoviště požadovaných v pravidlech. Proto pro okrsková kola je mnohdy nezbytné pravidla 



  

sportů upravit, což se samozřejmě odráží na kvalitě sportovních výkonů žáků v případě postupu do kol okresních a krajských, kde již sportoviště 

splňují téměř všechny předpoklady pro pořádání sportovních soutěží podle oficiálních pravidel. Nejvíce je tento problém v okrese Jeseník znatelný 

v oblasti halových sportů, kde je pro pořádání daných soutěží na okresní a krajské úrovni k dispozici pouze Městská sportovní hala v Jeseníku. Ta je 

navíc v dopoledních hodinách využívána v rámci výuky tělesné výchovy dvou středních škol, takže častější přesun své výuky do jiných prostor nesou 

po právu nelibě.  Samotná příprava a organizace soutěží je časově velmi náročná. Zahrnuje komunikaci se všemi základními a středními školami, 

zajištění termínové dostupnosti jednotlivých sportovišť v dostatečném předstihu spojeným s vyhlášením soutěže, shromažďování přihlášených 

účastníků, přípravu potřebné dokumentace, nákup cen, zajištění rozhodčích, občerstvení, řízení soutěže a její časová organizace, vyřízení dokumentace 

k soutěži, která je vyžadována KÚ Olomouckého kraje AŠSK ČR, vyhodnocení soutěže a distribuce výsledkům všem zúčastněným subjektům. 

V případě pořádání soutěží na krajské úrovni, pak k tomu všemu přibývá mnohdy obtížná komunikace se školami z jednotlivých okresů. Pokud mám 

hodnotit samotný průběh soutěží, tak mohu konstatovat, že v drtivé většině se zúročila pečlivá předchozí příprava a soutěže proběhly podle plánu a 

představ jak pořadatele, tak i soutěžících. Rovněž musím vysoce ohodnotit přístup a spolupráci s pedagogy škol, kteří na mnohých soutěžích nepůsobí 

pouze ve funkci pedagoga a trenéra, ale rovněž se aktivně zapojují do přípravy a realizace akcí a velmi často přijímají také roli rozhodčích. Velmi 

oceňujeme podstatně vyšší objem přidělených finančních prostředků od KÚ Olomouckého kraje oproti minulým obdobím a přesun většiny z celého 

objemu pořádaných sportovních soutěží pod garanci krajských úřadů vidíme jako dobrou cestu pro zachování, prohloubení a realizaci školního sportu 

v celé jeho požadované šíři. Jako negativní stránku z pohledu organizátora a vyhodnocovatele sportovních soutěží musím označit některé legislativní 

předpisy ze strany KÚ, kde například neustále platí předpis, že součet hodnot za druhou a třetí cenu nesmí převyšovat cenu první. Tato skutečnost 

velmi komplikuje fázi přípravy soutěží a jejich následné vyhodnocení z pohledu přidělování finančních prostředků. Druhým velkým negativem je 

skutečnost, že pro rok 2020 se pro pořádání oblastních sportovních soutěží pořádaných SVČ Duha Jeseník ve spolupráci se základními a středními 

školami, které jsou mezi žáky velmi oblíbené (např. Vánoční laťka, Silový čtyřboj ZŠ, Hubertův pohár…atd.), nenašly v rozpočtu MŠMT ČR finanční 

prostředky a jejich pořádání se zdá být pro rok 2020 ohroženo. V současné době zvažujeme možnost finančního pokrytí částečně z prostředků SVČ 

Duha Jeseník a částečně z podpory případných sponzorů, což je ale velmi nejisté. V oblasti tělovýchovy vidím v pořádání sportovních soutěží velký 

přínos po stránce popularizace sportu a sportovních dovedností napříč celým jeho spektrem spolu s logickým vyústěním celoroční práce pedagogů a 

vyučujících tělesné výchovy na základních a středních školách. Dochází tak k přirozené soutěživosti nejen v rámci skupiny a vyučovací jednotky, ale i 

socializační proces se rozšiřuje na úroveň škol v okrese a dokonce i kraje. Tento proces je dle mého názoru inovující jak pro samotné žáky, tak i 

pedagogy. Nedílným výstupem školního sportu a pořádání školních sportovních soutěží je zcela bezpochyby popularizace pohybových aktivit mezi 

dětmi a mládeží, podpora zdravého a aktivního životního stylu, rozvoj pohybových aktivit jako pozitivní součásti denního režimu dětí a mládeže a jako 

preventivního prostředku proti zneužívání návykových látek a jiným patologickým jevům ve společnosti V oblasti „public relations“ se snažíme 

prosadit a prezentovat prostřednictvím informačního portálu a webových stránek SVČ Duha Jeseník, kde jsou informace o pořádání sportovních akcí 

v rámci každého měsíce. Informace a zhodnocení soutěží se dle možností snažíme uveřejňovat v oblastních veřejnoprávních médiích. Vyhodnocování 

soutěží, probíhá zcela v režii organizátora, tedy garanta sportovních soutěží pro okres Jeseník, předsedy OR AŠSK Jeseník, zaměstnance SVČ Duha 

Jeseník.  

  

                    

                  Bc. Daniel Krčmář 
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Vážení přátelé,  

 

v tomto roce uplynulo 16 let, kdy jsme se začali společně setkávat na stránkách Tykadla a kdy také na vlastní žádost ukončuji svou práci ve 

funkci ředitelky SVČ DUHA Jeseník. Dozrál čas odejít do důchodu a uvolnit místo mladším. Od 1.9. 2020 se můžete těšit na nového pana ředitele Bc. 

Daniela Krčmáře, kterému přeji hodně šťastných let v DUZE, které jsem tady prožila já. 

                         Mgr. Vladislava Fačevicová 

  

Napsali o nás v časopise NAŠE MĚSTO:  

 

V Jeseníku jsou lidé, kteří mají nejen šikovné ruce, ale také dobré srdce. Místní patchworkářky zareagovaly na výzvu z daleké Austrálie, jež 

sužuje velká přírodní katastrofa. 

„Pomoc spočívá ve zhotovení patchworkových bloků s motivem stromu jako symbolu domova a naděje, což bylo přání našich kolegyň z Austrálie. Ty 

pak jednotlivé kousky sešijí a vytvoří z nich přikrývky pro lidi, kteří jsou nejvíce postiženi obrovskými požáry,“ vysvětluje smysl této akce Zdeňka 

Pěkná z patchworkového klubu Střediska volného času DUHA Jesenik. Šest jeho členek vytvořilo během krátké doby patnáct obrazců, přitom každý z 

nich představuje zhruba dvě až tři hodiny práce. V pondělí 10. února už zamířily do Austrálie, bezplatnou přepravu zajistila další patchworkářka z 



  

České republiky. „Každý pomáhá, jak může. Hotové výrobky si lze prohlédnout na facebookových stránkách organizace, která přišla s myšlenkou, jak 

mohou šikovné ženy přispět ke zmírnění následků živelné pohromy,“ dodává Zdeňka Pěkná. Výrobky putují k protinožcům ze všech koutů světa, 

například z Francie, Kanady, USA, Anglie a Itálie. Patchworkářky ze SVČ DUHA se již několikrát zapojily do dobročinnosti, v minulosti třeba 

vytvořily deku, jež se vydražila za pět tisíc korun. Výtěžek byl pak rodině na Jesenicku, kterou postihla blesková povodeň. Také šily deky pro děti z 

místního dětského domova. Ani teď však jejich ruce nezahálejí, připravují dalších dvacet zavinovaček do jesenické  porodnice. Ta již dříve obdržela od 

těchto žen peřinky a háčkované čepice pro miminka. „Děláme to z lásky a těší nás, že naše výrobky rozdávají lidem radost,“ uzavírá za klub 

patchworkářek SVČ DUHA Jeseník Zdeňka Pěkná. (rik)  

 

 

JESENICKÝ MASTERCHEF JUNIOR JDE DO FINÁLE 

 

Kulinářská soutěž ve vaření, která odstartovala v listopadu 2019, se pomalu chýlí ke konci. Celkem deset týmů ze všech škol na Jesenicku se 

zapotilo u sporáků a hned vzápětí před komisí, kde muselo prezentovat své dobroty.www.jesenik.org | duben 2020 

Do II. kola MasterChefa juniora postoupilo sedm týmů, které se v prostorách SŠ gastronomie a farmářství  Jeseník oblékly 3. března do zástěr, 

aby mohly bojovat o postup do finále. Odborná porota ve složení PhDr. Silvie Pernicová, Luděk Ungermann, Lenka Juranková, Zdeňka Pěkná a 

Vendula Doleželová bedlivě celou akci sledovala a s obdivem žasla, za jak krátkou dobu byli kulináři schopni se domluvit na postupu a rozdělení 

práce, sladit se se svým přiřazeným pomocníkem (student SŠ) a začít tvořit vlastní cupcakes s jarním zdobením. Časový limit byl 3 hodiny a úkolů 

opravdu nebylo málo. Ze cvičné kuchyně byl slyšet smích, krájení, mixování a švitoření. Také šlo cítit trošku nervozity. Jakmile se vůně moučníků 

rozlinula po chodbách, bylo jasné, že kuchtěni je u konce a porota se už nemohla dočkat, až zasedne a ochutná. Rozhodování nebylo vůbec 

jednoduché, co tým, to originální cupcakes, jak ve zdobení, tak v použiti surovin. Nicméně, nakonec byli vybráni čtyři finalisté: ZŠ Bělá pod 

Pradědem, ZŠ Lipová‐lázně, ZŠ Mikulovice, ZŠ St. Červená Voda. Držte jim pěsti, jejich poslední souboj se uskuteční na konci dubna a vyhrát může 

jen jeden tým! Děkujeme SVČ Duha a SŠ gastronomie a farmářství Jeseník za skvělou spolupráci při realizaci akce v rámci projektu.  

Realizační tým MAP II8  

 

 

 

 

K celorepublikové iniciativě tiskem proti covid-19 se připojili také SVČ DUHA Jeseník a místní gymnázium. Spolu s nadšenci vyrábí pomocí 

technologie 3D tisku ochranné štíty pro zdravotníky, lékaře, IZS a další ohrožené profese. 

„Pan Žichovský vybral model a nastavení tisku a gymnázium s Duhou dodali potřebný materiál. Nadšení amatérští tiskaři a studenti gymnázia se 

sdružili ve skupině YES3D a ihned začali tisknout na vlastních tiskárnách štíty. V Duze se pak díly částečně dezinfikují a kompletují,“ uvedla Pavla 

Ježová ze SVČ Duha. První ochranné štíty putovaly začátkem dubna do Jesenické nemocnice. Okamžitě se začali ozývat zdravotníci, lékaři, záchranné 

složky i sociální pracovníci a žádali rychlé dodání této ochranné pomůcky. Požadavky organizací je možné zasílat na email: jezova@duhajes.cz, tel. 

605 410 812. K výrobě štítů používá skupina vlastní materiál, jeho stav se však povážlivě tenčí. Pokud byste chtěli darovat materiál do 3D tiskáren 

nebo zaslat finanční příspěvek, kontaktujte Romana Chasáka na chasak@gymjes.cz nebo volejte 736 775 694. Aktivity Duhy však tímto nekončí, po 



  

vyhlášení nouzového stavu se zapojila do šití roušek. Ty směřovaly například na městské a obecní úřady do Jeseníku, České Vsi, Mikulovic, Bělé pod 

Pradědem nebo do Jesenické nemocnice. Roušky, kterých dobrovolníci ušili více než dva tisíce, nosí také policisté a prodavačky. V Duze však 

nezapomínají ani na děti, její pracovníci pro ně připravují na facebooku různá tvoření, hádanky nebo videa z odchoven v chovatelských kroužcích. 

(rik)  

 

 

LESY ČR POMÁHAJÍ 

SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DUHA JESENÍK S LESY ČR, S.P. TRVÁ UŽ MNOHO LET V RŮZNÝCH OBLASTECH 

NAŠÍ ČINNOSTI.  

V minulosti i dnes je to například spolupráce při vyhlašování Přírodovědné korespondenční soutěže, do níž nám Lesní správa Jeseník každoročně 

daruje krásné věcné ceny pro nejlepší účastníky a důležitá je také spoluúčast na okresním kole soutěže Zlatý list, kde pracovníci Lesní správy zajišťují 

jedno ze stanovišť. Díky finanční podpoře správy jsme též mohli v minulosti uskutečnit novou výsadbu na naší zahradě. 

 Díky projektům Lesů ČR, s.p. jsme v minulých letech mohli např. zakoupit výbornou učební pomůcku Krabice jehličí, kterou využíváme v 

několika výukových programech našeho Střediska ekologické výchovy nebo se nám podařilo vybudovat na zahradě SVČ DUHA naučnou stezku 

hornin a naučnou stezku dřevin. Na základě realizace posledně jmenovaného projektu nabízíme školám z celého regionu výukový program zaměřený 

na dřeviny. Cedule této naučné stezky jsme po několik let obnovovali vlastními silami a v minulém roce jsme opět zažádali o finanční podporu Lesů 

ČR, s.p. Náš projekt byl vybrán, obdrželi jsme 10 000 Kč a mohli jsme provést celkovou revitalizaci naučné stezky dřevin, takže opět může sloužit 

nejen žákům škol při výukových programech, ale také široké veřejnosti, která má na naši zahradu přístup. 

 Děkujeme touto cestou Lesům ČR, s.p. a potažmo Lesní správě Jeseník za její vstřícnost a dlouholetou podporu a spolupráci při našich 

projektech s ekologickým zaměřením. A velmi si této pomoci vážíme.  

                       Ing. Jana Hálová,  vedoucí Střediska ekologické výchovy  

 

PUZZLEJÁDA  

 

V pololetí si chceme s dětmi odpočinout od učení a každoročně si již tradičně v SVČ DUHA Jeseník zasoutěžíme v Puzzleturnaji. Skládání 

puzzle není jednoduché, každý soutěžící měl za úkol složit puzzle  z 52 dílků. Zvládli to s přehledem všichni, někteří borci jich za hodinu složili 

několik. Nejmenší Matyáš Král měl rekordní čas 11:37. Absolutní rekord letos překonala Vendula Kubaláková s časem 3:54 a z mladších dětí byla 

nejrychlejší Verunka Surových s časem 7:17. Vítězové si odnesli diplom a všechny zúčastněné děti získaly hezké ceny. 

 

 

 

PAPUČKOVÝ MAŠKARNÍ BÁL  

 

Malé princezny, berušky, Mimoni, včeličky, lvíček, ale i mandarinka s mrkvičkou a spousta dalších krásných pohádkových a legračních 

postaviček se sešly na maškarním papučkovém bále v SVČ DUHA Jeseník. Masky byly maminkami s láskou vyrobené a velmi nápadité. Po průvodu 



  

masek mohla začít konečně zábava – soutěže, chytání rybiček, tanečky i házení balónků do obrovské pusy klauna.. Mezitím se děti i dospělí posilnili 

úžasnýma buchtama a občerstvením, které maminky upekly.  

Po vyhlášení nejlepších masek si v kole štěstí vytočily dárky pro radost všechny děti. Odměna nechyběla ani pro nejlepší pekařky – ceny do 

této soutěže věnovaly sponzorské firmy Mýdlárna Mlýnky Maruška Horáčková,  Xocolatl, jesenická čokoláda a Masáže Marie Vršanová. Maškarní bál 

jsme ukončili světelnou show s diskotékou. Za rok zase na shledanou se těší MRC Krteček Jeseník a SVČ DUHA Jeseník. 

 

 

 

POHÁDKY Z KUFŘÍKU 

 

Kufřík plný pohádkových knížek získali z projektu MAP Jeseník druháčci základních škol okresu Jeseník. Malí čtenáři měli velký úkol, vybrat 

si knížku, celou ji doma přečíst a namalovat podle příběhu obrázek nebo vytvořit prostorový výrobek.  V SVČ DUHA Jeseník se sešla spousta 

nádherných prací dětí, bylo velmi těžké je hodnotit, přesto výtvarnice ze SVČ DUHA Jeseník vybraly z každé třídy jeden nejinspirativnější výrobek. 

Do soutěže se také přihlásily dvě první třídy a Klub čtenářů ze ZŠ Česká Ves, kde děti vytvořily pro svou školu celou Knihobudku, která jim bude 

sloužit zároveň i jako knihovnička. Tyto práce byly oceněny cenou Města Jeseník. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v Kině Pohoda Jeseník, kde jsou 

také výtvarné práce vystaveny celý měsíc, aby si je veřejnost mohla prohlédnout. Děti za odměnu dostaly zdravé sladkosti a nejinspirativnější výrobky 

byly oceněny pohádkovými knížkami. Vyhlašování doprovodila studentka Gymnázia Jeseník písní z pohádky. Nejvíce se však děti těšily na promítání 

filmu Sněžný kluk, které si za odměnu určitě zasloužily. Akci, která už se stává tradiční v našem regionu, navrhli a pro děti připravili pracovníci Města 

Jeseník a SVČ DUHA Jeseník v projektu MAP Jeseník. 

 

VOLIÉRA PRO RADOST… 

 

Když mi ve čtvrtek 28. května ráno před sedmou hodinou zazvonil telefon, blesklo mi hlavou, že se něco děje. A dělo. Někdo prokopl voliéru 

v parčíku na náměstí Svobody a uletěli ptáci, kteří zde byli umístěni. Na místě jsme s kolegy zjistili rozsah škod – 10 andulek z dvaceti, tři zebřičky 

z deseti a jediný agapornis byl taky pryč. Ptáci poletovali okolo, usedali na okolní stromy a také na voliéru. Byl to smutný pohled a pocity vzteku 

střídala beznaděj. Celé situaci nepřidalo ani to, že vytrvale pršelo.  Začali jsme konat. Na voliéru jsme rozmístili malé klece s krmivem a doufali, 

že se uprchlíci přiletí nazobat. Jenže ptáci zvyklí na pobyt ve voliéře klece neznají a tak se tento pokus neosvědčil. Naštěstí zazněl další nápad – 

odchytit všechny zbývající opeřence, udělat otvor v místě, kudy původně ptáci uletěli a čekat. Bylo to perných 50 minut v dešti a měli toho  

dost lovci i lovení. Ale povedlo se.     

 Už po čtvrté hodině, kdy jsem se cestou z práce zastavila v parčíku, byly ve voliéře první dvě andulky, které jsme odlovili a čekali dál. Večer 

okolo sedmé přišla zpráva, že máme ve voliéře nějaké ptáčky – další tři andulky a zebřičku se podařilo dostat do bezpečí. No a v pátek brzy ráno další 

zpráva, že ve voliéře je papoušek. I toho se podařilo odchytit.  Bohužel od pátečního rána se žádný další pták nevrátil, dokonce se prý našla jedna 

z andulek uhynulá. Snad se alespoň některým z těch zbývajících podařilo najít si nový domov.                                                                                                    

Mezitím jsme také sdíleli na sociálních sítích, co se stalo a požádali veřejnost o pomoc. Jestliže ve čtvrtek ráno převládal smutek, naštvání a bezmoc, 



  

už večer to vše vystřídala naděje a hlavně víra v lidskou solidaritu a dobrotu. Lidé sdíleli událost, psali, volali, nabízeli zdarma ptáčky, prostě projevili 

zájem a hlavně ochotu pomoci. A my si toho moc vážíme a děkujeme za obrovskou podporu.                

Teď, kdy píšu tento článek, jsou škody odstraněny, voliéra opravená, ptáci připravení ke stěhování zpět a městské kamery namířené správným 

směrem. Takový výsledek můžeme nazvat happyendem, i když ten by pro mě osobně nastal, pokud by se podařilo dostat všechny ptáky do bezpečí, ale 

taky odhalit a potrestat viníka. 

                Ing. Jana Hálová, vedoucí SEV 

 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE  

 NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI  

 

V sobotu 30.5.2020 odpoledne, v hodinách otevřených pro veřejnost, přijela na dětské dopravní hřiště v Jeseníku nečekaná návštěva Městské 

policie Jeseník. Strážník Iveta Kolaříková a strážník Bc. Radek Sedlář v rámci prevence upozorňovali děti na nedostatky při jízdě, radili jak správně 

projíždět křižovatkou, vysvětlovali význam dopravních značek a rozdávali malým řidičům ochranné bezpečnostní prvky. Nadšené byly nejenom děti, 

ale i rodiče, kteří tuto neočekávanou akci Městské policie velice ocenili. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

                          Eliška Arucidisová 

 

 

TAJEMSTVÍ ARCHITEKTURY – VÝSTAVA  FOTOGRAFIÍ  

 

Vítězné fotografie V.ročníku fotosoutěže, tentokrát na téma „Tajemství architektury“, můžete shlédnout v CSA Jeseník – v přízemí jesenické 

knihovny. Soutěž pořádá SVČ DUHA Jeseník a je určena amatérským fotografům – dětem, mládeži i dospělým. Letos se přihlásilo 21 fotografů, 

nejmladší fotografce Miriam je 5 let. Vítězné fotografie vybírala odborná porota. SVČ Duha také udělila speciální ceny. 

Vernisáž fotografické výstavy zahájila krátkým proslovem ředitelka SVČ DUHA Jeseník Vlaďka Fačevicová a o nelehkém úkolu vybrat ty 

nejinspirativnější fotografie promluvila Alena Řehová – Šosová z MRC Krteček. Na předání cen jsme se naladili pěveckým vystoupením studentky 

Gymnázia Elišky Dihlové a výstavu zahájila symbolickým přestřižením pásky ředitelka MKZ Petra Fusová. Po vyhlášení umístění a předání cen si 

všichni mohli prohlédnout nejen vystavené vítězné fotografie ale i všechny ostatní snímky na televizní obrazovce. Všichni fotografové také získali 

kořenku s logem soutěže. Děkujeme sponzorským firmám, které fotografy podporují: Glasso CZ, HAKO Jeseník a XOCOLATL. Fotografickou soutěž 

podporuje také Město Jeseník. Děkujeme všem fotografům a těšíme se na příští ročník fotosoutěže.  

                               Pavla Ježová 

 

VESELÝ SEMAFOR – novinka- LETNÍ AKCE NA DDH 

 

Dopravní výchova zábavnou formou, základní motorické dovednosti při jízdě na kole, ukázka práce hasičů při záchraně člověka, simulace 

reálného provozu, pravidla provozu na pozemních komunikacích, technika jízdy, základy první pomoci, spousta dalších činností, a to vše formou 

zábavy a soutěží. 



  

 

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 

1.7. - 7.7. 

  

1.MÍČOVÝ RÁJ A NETRADIČNÍ SPORTY 

příměstský tábor pro děti 8 - 15 let  

Micovy-raj 

1600 Kč 

6.7. - 10.7.  2.HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY - příměstský 

pro děti 6 - 11 let   

Hratky-se-zviratky-20 

1800 Kč 

13.7. - 17.7.  3. MALÍ KUCHAŘÍCI – příměstský tábor  

pro děti 8 - 12 let  

Mali-kucharici-20 

1800 Kč 

18.7. - 25.7. 4. VÝTVARNÝ ATELIÉR příměstský tábor 

pro děti od 8 let  

 1700 Kč 

26.7. - 31.7. 

  

5. RYBÁŘSKÝ TÁBOR "JAVORNÍK 

471211" příměstský tábor pro děti  

Tabor-rybar 

1500 Kč 

27.7. - 31.7.  6. DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA – příměstský 

tábor pro dívky 8-12 let 

Divci-duhova-dilna20 

1800 Kč 

3.8. - 7.8.  7.  CESTA DO ŘÍŠE DIVŮ - 

příměstský tábor pro děti od 6 let  

Cesta-do-rise-divu-20 

1800 Kč  

10.8. - 14.8.   8. PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM – 

příměstský turistický  tábor pro děti 8 - 12 let 

Cesta-za-pokladem-20  

1500 Kč  

10.8. - 14.8.   9. FILMAŘ A FOTOGRAF – příměstský 

táborpro děti od 8 let 

Fotograf-20 

1800 Kč 

17.8. - 21.8.  10. Z POHÁDKY DO POHÁDKY – 

příměstský tábor pro děti 7-9 let 

Z-pohadky-do-pohadky20 

1800 Kč  

https://www.duhajes.cz/userFiles/tabory/micovy-raj.pptx
https://www.duhajes.cz/userFiles/hratky-se-zviratky-20.doc
https://www.duhajes.cz/userFiles/mali-kucharici-20.docx
https://www.duhajes.cz/userFiles/tabory/tabor-rybar.pptx
https://www.duhajes.cz/userFiles/divci-duhova-dilna20.docx
https://www.duhajes.cz/userFiles/cesta-do-rise-divu-20.doc
https://www.duhajes.cz/userFiles/cesta-za-pokladem-20.doc
https://www.duhajes.cz/userFiles/fotograf-20.doc
https://www.duhajes.cz/userFiles/z-pohadky-do-pohadky20.docx


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, 

 

od roku 2004,  kdy jsem začala pracovat v zájmovém vzdělávání  a byla pověřena vedením Stanice mladých přírodovědců Jeseník jsem začala 

psát tuto kroniku. Uplynulo 16 let. Snažila jsem se zachytit to nejdůležitější. Třeba v ní najdete vzpomínku na časy minulé. Nastal čas pomyslné pero 

předat mladším.  

                       Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

V Jeseníku dne 16.6. 2020 


