
  

KRONIKA 
podrobněji od školního roku 2004/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

činnost od roku 1951 do 30.6. 2006 

 

ředitelé a vedoucí od vzniku:  

Jiřina Malcherová od roku 1951 - 1956 

Karel Hustý od roku 1956 - 1958 

JIřina Malcherová od roku 1958 - 1972 

René Tichavský  od roku 1972 - 1992 

Ing. Ludmila Janoštíková  

pověřena řízením organizace od roku 1992 

Mgr. Jana Latnerová od roku 1992 - 2004  

Mgr. Vladislava Fačevicová   

pověřena řízením organizace od roku 2004  

 

pedagogičtí pracovníci v roce 2004: 

Ing. Ludmila Janoštíková od roku 1989 

Yvona Kumarcisová od roku 1994 - 2004  

Ludmila Hájková od roku 2004 - 2005  

Ing. Jana Hálová od roku 2004 

 

ekonom : 

Pavel Klásek od roku 1993 - 2004 

 

zahradnice: 

Pavla Luljaková od roku  1992 

  

    

činnost od roku 1953 do 30.6. 2006 

 

ředitelé od vzniku: 

František Maňas od roku 1953 - 1957 

Radko Tichavský od roku 1957 - 1960  

Klára Kožuchová od roku 1960 - 1962 

Milada Žbiková od roku 1962 - 1980 

Zona Bařinková od roku 1980 - 1982 

Mgr. Jiří Hanefl  od roku 1982 - 1993 

PaedDr. Zd. Krejčí  od roku 1993 - 2005 

Mgr. Vladislava Fačevicová od roku  2005 

 

pedagogičtí pracovníci v roce 2004: 

Mgr. Jiří Hanefl od roku 1969 

Iva Janoš´táková od  roku 1990 

Mgr. Alena Hůževková  od roku 1991 

 

ekonom: 

Lenka Duchoňová od roku 1993 - 2004 

Lenka Vavračová od roku 2004  

 

správní zaměstnanci: 

Václav Duchoň od roku 1996   

činnost od 1.7. 2006 

 

ředitelka:     
Mgr. Vladislava Fačevicová  

Mgr. Jiří Hanefl – zástupce ředitelky 

 

pedagogičtí pracovníci: 

Ing. Ludmila Janoštíková 

Ing. Jana Hálová 

Iva Janošťáková 

Mgr. Alena Hůževková do roku 2008 

Pavla Dihlová – Ježová od roku 2008 

Alice Pecinová od  roku 2010 

 

ekonom: 

Lenka Vavračová 

 

správní zaměstnanci: 

Helena Bílková 

Pavla Luljaková 

Václav Duchoň 
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Stanice mladých přírodovědců  
 

 

D alš í  z  v ýz n am n ýc h  po v á l ečn ých  o r gan izac í ,  k t e r á  u možň ov a la  ak t i vn ě  t r áv i t  v o ln ý ča s  d ě t em ,  b yl a  

O k r es n í  s t an i ce  mlad ých  p ř í r o do v ěd ců  ( d á l e  j en  OSMP ) ,  z a l ož en á  v  J e s en í ku  v  r o ce  1 95 1 .  Vz n i k l a  p ř i  s t ř edn í  

v š eo b ecn ě  vzd ě l ávac í  š ko l e  v  J e sen í ku  v  p r os t o r ách  b ýv a l éh o  k l áš t e r a  v  Po š to vn í  u l i c i ,  j ak o  k r a j s ká  

m iču r i nsk á  z ah rad a .  Až  do  r ok u  1 95 6  p r acov a l a  po d  ved en ím  J i ř i n y  M a l ch r ov é ,  k t e r ou  v e  fu n kc i  v ys t ř íd a l   

K a r e l  H us t ý.  N a  t eh d e j š í  d ob u  š l o  o  po m ěr n ě  v e l ko u  mi ču r in sk ou  z ah r ad u  -  j e j í  r oz l oh a  b yl a  t ř i č t v r t ě  h ek t a ru ,  

p a ř en i š t ě  z ab í r a l a  6 0  m
2
 a  s k l en ík y d o ko nce  1 00 m

2
.  V  r o ce  19 58  s e  k r a j s k á  mi ču r i ns k á  z ah r ad a    s t a l a    

s ou čás t í   j e s en i ck éh o   Ok r e sn í ho   d om u  p io n ýr ů  a  ml ád ež e ,  j ako  od dě l en í  p ř í r od n í ch  věd  op ě t  po d  v ed en ím 

J i ř in y M a l ch r ov é  a  t ak  to mu  b yl o  d o  r o ku  1 97 2 ,  k d y  b yl a  z ř í z en a  op ě t  s amo s t a t n á  OS MP  po d  v ed en ím  Ren é  

T i ch avs kého .  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 O br áz ek  č . 1 :O kr esn í  s tan ice  m lad ých  př í r od o věd ců  

(P ř evz a t o  z  p ub l ikace :  SOBEK,J. Okresní stanice mladých přírodovědců v Jeseníku. Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum 

v Šumperku, 1980 ( 176. číslo Vlastivědných zajímavostí) 

 

 

 



  

P r áce  OSMP  v  t é  d o bě  b yl a  v e lmi  roz m an i t á ,  od  p ěs to v án í  po ko jo v ých   r o s t l i n ,  o k r asn ých  k e ř ů  i  z e l en i n y,   

p ř e s  po ku sn ic tv í  a  v ed en í  p ř í r od ověd n ých  k r o užk ů ,  j ako  n ap ř . :  pě s t i t e l sk ý,  k ak tu s á ř sk ý ,  akv a r i s t i ck ý,  

ch ov a te l s k ý,  r yb á ř s k ý n eb o  a s t ro no mi ck ý.  

K r om ě  t é t o  n áp l ně  z a j i š ť ov a l a  O SM P  t ak é  v ed en í  z á jm ov ých  p i o n ýr s k ých  o d d í l ů .  T a to  p r av id e lná  

č i nn os t  b yl a  d o p l něn a  j e š t ě  j edn o rázo v ým i  ak cemi ,  j ako  n ap ř .  p o řád án ím p ř edn ášek ,  v ýs t av ek  n eb o  s ou těž í  

s  p ř í r od ov ědn ou  t ém at ik ou , š ko l en ím v ed ou c í ch  P O,  o r gan iz ov án ím  l e tn í  č i nn os t i  p io n ýr s k ých  o d d í l ů ,  

s po lu p rác í  s  C H KOJ  v  o b l as t i  o ch r an y p ř í ro d y,  n eb o  n apř .  z a j i š ťo v án í  s adby p r o  p o z em k y š k o l  v  t eh d e j š ím  

š um p er sk ém ok r es e .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b rá zek  č .2 :  P r vn í  no s i t e l é  o dzn aku  M la d ý  m i čur i nec  ( r .1 95 9 )  

(P ř evz a t o  z  p ub l ikace :  SOBEK,J. Okresní stanice mladých přírodovědců v Jeseníku. Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum 

v Šumperku, 1980 ( 176. číslo Vlastivědných zajímavostí ) 

 

P oř ád a l y s e  zd e  ok r e sn í  s r az y a  p ř eh l í dk y m l ad ých  p ě s t i t e l ů  a  v  l e t e ch  1 9 53  -  1 96 6  n a  n i ch  čas to  

n ávš t ěv nos t  p ř ev yš o v a l a  2 00 0  n ávš t ěvn ík ů ,  ve lk ý z á j em  b yl  o  v ýs t av y,  k d y n ap ř ík l ad  v  ro ce  1 96 2  p ř i š l o  2831  

z á j em ců ,  k t e r é  p ř i l ák a l y  n e j en  v ys t av o van é  ex p on á t y,  a l e  t ak é  r ůzn é  kur z y  –  n ap ř .  v áz án í  r os t l i n  nebo  

s to l o ván í .  K  d a l š í  č i nn os t i  p a t ř i l a  ř ad a  p ř í ro do v ěd n ých  s ou t ěž í  z am ěř en ých  vě t š in ou  n a  o chr anu  p ř í r od y .  



  

 

 V  r oce  19 65  b yl a  p ř i  OSMP  o t ev ř en a  š ko ln í  hv ěz dá r n a  se  3 ,5  m et r ov ou  k opu l í ,  j e j ímž  p r vn ím  s p r áv cem 

a  v ed ou c í m b yl  u č i t e l  f yz ik y V l ad imí r  P e t řk ov sk ý.  D o  d n eš n í  d ob y z de  fu n gu j í  dv a  a s t ro nom ick é  k ro užk y,  

p o ř ád a j í  s e  p ř edn ášk y i  poz o ro ván í  p ro  ve ř e j no s t .  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O b rá zek  č .3 :  Z  p ráce  as t ro nom i ck éh o  kr ouž ku  s t an i ce  

(P ř evz a t o  z  p ub l ikace :  SOBEK,J. Okresní stanice mladých přírodovědců v Jeseníku. Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum 

v Šumperku, 1980 ( 176. číslo Vlastivědných zajímavostí)  

 

V  70 .  l e t e ch  b yl a  O SMP  s t ř ed i s k em  p r áce  s  př í ro do vědn ým  z aměř en ím  n a  ce l ém  š ump er sk ém  o kr e s e ,  

p ř i č emž  vš ak  úz ce  s p o l up r aco v a l a  i  s  o dd ě l en ím  p ř í r o dn ích  v ěd  O k r es n í ho  d omu  p io n ýr ů  a  m l ád ež e  

v  Š ump er ku .Po d í l e l a  s e  n a  o r gan iz ován í  ok r es n í ch  s ou těž í ,  j ako  b yl y  B i o l o g ick á  o l ym p i ád a ,  Z l a t ý l i s t ,  O  

z l a t ou  s rn č í  t ro f e j  a j .  S am a  po tom  p oř ád a l a  k ažd o ro čn í  p ř í r od ov ědn ou  k ore s po nd en čn í  s ou t ěž  p r o  p io n ýr s k é  

o r gan iz ace ,  k t e r é  s e  p r av id e ln ě  zú čas tň o va lo  o ko l o  p ě t i s e t  d ě t í  z e  š k o l  a  m at e ř s k ých  š ko l  c e l éh o  

r eg i on u .N ad á l e  t ak é  ús pěšn ě  p ok r a čo v a l a  p r av id e l n á  zá jm ov á  č in no s t ,  k t e r é  s e  n apř ík l ad  v  ro ce  1978  

zú čas tn i lo  v  d ev í t i   z á jmo v ých  ú t v a rech  13 5  d ě t í  po d  v eden ím  p ě t i  s t á l ých  ped ago g i ck ých  p r aco v n ík ů .S t an i ce  

m lad ých  p ř í r od ov ěd ců  (  d á l e  j en  S MP  )  p ř ečka l a  i  b ou ř l iv é  d o b y „ s ame tov é  r evo l u ce“  a  p okr ačo va l a  v e  sv é  

č i nn os t i .  

D o  ko n ce  r ok u  19 91  p od  v ed en ím  d lou h o l e t éh o  v edo u c í ho  R en é  T i ch avs k ého ,  k t e rého  v  p rv n í  p o l ov in ě  ro ku  

1 9 92  za s t ou p i l a  Lu d mi l a  J anoš t í ko vá ,  a  po t é  se  s t a l a  ř ed i t e l ko u  SMP  J an a  La t n er ov á .   

V ýz n amn ým  r o k em b yl  r o k  19 93 ,  kd y z í sk a l a  s t an i ce  s t a tu t  s am os ta tn éh o  p r ávn íh o  s ub j ek tu ,  j ako  

p ř í s pěvk ov á  o r gan iz ace  z ř í z en á  Šk o l sk ým  ú ř ad em  Š ump er k .  O  t ř i  ro k y  p o zdě j i ,  po  vz n ik u  ok r es u  J es en ík ,  s e  

z ř i zo v a t e l em  s t a l  Šk o l sk ý ú ř ad  J es en ík .   

 P o  z án ik u  j es en i ckéh o  ok r e su  s e  s t a l a  SMP   p ř í s p ěv ko v ou  o r gan izac í  Ol omou ck éh o  k r a j e  ( k  1 . 10 . 20 01 )  a  

t ak  t om u  b yl o  d o  1 . 7 .  2 00 4 ,  k d y  s e  s t a l a  so u čás t í  ZŠ  P r ůch od n í  a  z ř i zo v a t e l em  M ěs to  J es en ík .   V  t o mt éž  ro ce  

v ys t ř íd a l a  d os av adn í  v ed ou c í  J anu  La t n er ov o u  n e jp rv e ,  j ak o  s t a t u t á rn í  z ás tu p k yn ě  a  p o  p ř ech od u  z a ř í z en í  pod  

š ko lu ,  j ako  v edo u c í   V l ad i s l av a  Fačev ico v á .   



  

 Či n nos t  S MP  i  v  t ě ch t o  do b ách  byl a  z am ěř en a  p ř ed evš ím  n a  p ř í r odo v ěd no u  č i nn os t .  N ap ř .  ve  

š ko ln ím  r oce  2 00 1  –  20 02  zd e  p r acov a l o  23  k r ouž ků ,  k t e ré  n av š t ěv ov a lo  t éměř  35 0  d ě t í .  Š lo  n ap ř .  o  k ro užk y  

ch ov a te l s k é ,  k r oužek  r yb á ř s k ý,  p ě s t i t e l sk ý,  a s t ro no mi ck ý,  k r o už ek  zd r avéh o  v a ř en í  n ebo  k r ouž ek  p ř á t e l  

p ř í r od y.  S MP  k ažd o ro čn ě  v yh l a šo v a l a  ko r e sp on den čn í  p ř í ro do v ěd no u  so u t ěž  p ro  d ě t i  a  ž ák y ce l éh o  

j e sen i ck éh o  r egi onu ,  po ř áda l a  b io l o gi cko u  o l ym p i ádu ,  n ebo  s ou t ěž  Z e l ená  s t ezk a .  T ak é  o r gan izo va l a  v e lk é  

ak ce ,  j ako  n ap ř í k l ad  D en  Zem ě,  sp o j en ý s  v ýs t av ou ,  D en  d ě t í ,  v áno čn í  a  v e l ik on očn í  v ýs t av y,   n eb o  ak ce  p ro  

s en i o r y.  

 K r om ě  t é t o  č in nos t i  n ab íz e l a  a  n ab íz í  SMP  p r o gr am y p r o  šk o l y a  m at e ř s k é  šk o l y z  ce l éh o  r eg i onu  

v ě t š i no u  s  p ř í ro do věd no u  t ém at i ko u .  

V ýv o j o vé  e t ap y:  1 95 1  –  1 95 6  z ah r ad a  p r o  s tu d en ty  j ed en ác t i l e t é  s t ř ed n í  š ko l y  

   1 9 68  –  1 95 8  k r a j sk á  mi ču r in sk á  z ah r ad a  

   1 9 58  –  1 97 2  p ř í r od ov ědn é  o dd ě len í  O DPM  v  J es en ík u  

   1 9 72  –  1 99 2  o k r es n í  s t an i ce  m l ad ých  p ř í r od ov ěd ců  

   1 9 93  -   20 06  St an i ce  ml ad ých  p ř í r od ov ědců  J es en ík  

Právní forma :  

Od 1. 1. 1993 byla zřízena jako samostatný  právní subjekt  - příspěvková organizace  Města Jeseník  

 

Zřizovatel:   Školský úřad Šumperk  

Od 1.  1.   1996  přešla zřizovatelská funkce Stanice mla dých  přírodovědců Jeseník na Školský úřad Jeseník  

Od 1.10.  2001   se Stanice mladých přírodovědců Jeseník  stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje  

Od 1.  7.   2004  se Stanice mladých přírodovědců stává součástí  ZŠ Jeseník  Průchodní 154, zřizovat el Město Jeseník  

 

Dům pionýrů a mládeže  
 

D alš í  o r gan iz ac í ,  j e j í ž  č in no s t  úz ce  so u v i s e l a  a  d os ud  so u v i s í  s  ex i s t enc í  s t an i ce  m l ad ých  p ř í ro d ov ěd ců ,  

b yl  D ům  p io n ýr ů  a  ml ádež e  (d á l e  j en  D PM )  v  J es en í ku .  J eh o  vzn ik  j e  p o t ř eba  d á t  d o  so uv i s l os t i  s  p ov á lečnou  

s i tu ac í  v  p oh r an ič í ,  o d ku d  b yl o    v ys í d l en o    v e l k é   m nožs tv í    ob čanů   n ěm ecké   n á ro dn os t i  a  n á s l ed n ě  b yl o  

t o t o  mí s to  os í d l ován o  l i dmi  n e j r ůzn ě j š í ch  n á ro dn os t í  –  k r om ě  čes ké ,  t aké  s lo vens k é ,  ru mun sk é ,  m aď ars k é ,  

u k r a j i ns k é ,  po l s ké ,  b u lh a rs k é  a  t aké  ř eck é ,  k d y  v  l e t ech  1 94 9  až  1 95 0  n a š l i  n a  J es en ick u  d o mo v  s t ov k y 

ř eck ých  o b čan ů .  T ím  vzn i k l a  p o t ř eb a  ( n e j en  v  o b l as t i  v o l n éh o  ča su )  n a j í t  s j ed no cu j í c í  p rv ek  p r o  roz t ř í š t ěnos t  

r ůz n ých  s u b ku l tu r ,  u  n e jml adš í  gen e race  o bzv l ášť .  Tak é  z aved en í  j edn o tn é  š k o l s k é  so us t av y v ed l o  k  rů s t u  

t l aku  n a  vzn i k   mi mo šk o ln íh o   v ých o v ně   vz dě l áv ac í ho   z a ř í z en í ,  k t e r é   b y  m e t o d i ck y  v ed lo   v ých o v u  

n e jml adš í  gen er ace  p od l e  p o t ř eb  a  z ám ěrů  t ehd e j š í ho  p o l i t i ckého  i  s po l ečen sk ého  s ys t ému .    

D PM  vzn i k l  j ako  j ed en  z  pr vn í ch  v  t eh d e j š í  Č es ko s lo v en sk é  r ep ub l i c e  v  ro ce  19 53 ,  t ed y d v a  r o k y p o  

vz n i ku  SMP .  To to  o b do b í  b yl o  z á r ov eň  d ob o u  b ou ř l iv ého  r oz vo j e  p r áce  p io n ýr s k é  o r gan iz ace  n a  J es en i ck u  a  

p r o t o  j eho  p r i o r i t ou  v  po čá t ečn ím ob do b í  b yl a  v ých o v a  p i on ýr s k ých  v edo u c ích .   



  

D o  r ok u  19 6 7  b yl  D PM  jed i n ý m  p i onýr s k ým  z a ř í z en í m  v  ok r es e  J e s en í k .  J ak   j s em   j i ž   zmín i l a   v ýš e ,   

d oš lo  v  r o ce  1 95 6  k e  s l ou čen í  s e  s t an i c í  ml ad ých  p ř í r odo v ěd ců  a  od  ro ku  19 7 0  d o  ro ku   19 76   f u n gov a lo   t o to   

z a ř í z en í ,   j ako   Ok re s n í  d ům p i on ýr ů  a  ml ád ež e  v  n ov ě  vzn ik l ém ok r es e  J e se n ík .  



  

 D ů lež i to u  ud á l os t í  b yl o  v  r o ce  1 97 4  p ř evze t í  t u r i s t i ck é  z ák l ad n y v e  Š v agr o v ě ,  k t e r á  po  d rob n ých  ú p r av ách  

s lo už i l a  h l avn ě  p ro  l e tn í  č i nn os t  DPM ,  t ed y p r o  p oř ád án í  l e t n í ch   p i on ýr s k ýc h   t áb o rů .  

 O d  ro ku  19 76  v  so u v i s los t i  s e  vz n ik em DP M v  Šum per k u  z í s ka l  j e s en ick ý D P M  s t a tus  m ěs t s k éh o  do mu 

p io n ýr ů  a  m l ád ež e  ( M ěDPM )  a  v  t é to  d ob ě  v  n ěm p r acov a l a  t ř i  o dd ě l en í  –  o dd ě l en í  s po l ečens k ých  v ěd ,  o dd ě l en í  

e s t e t i ck é  v ých o v y a  o dd ě l en í  t ě l ových o v y.  K r o m ě me t od i ck é  č i nn os t i  D PM  t ak é  o r gan izo v a l  v e l k é  mn ožs tv í  

ce l os t á t n ě  v yh l a š ovan ých  s ou těž í ,  h e r  a   ak c í ,  j e j i chž  po če t  d os aho va l  ro čn ě ,  až  k e  d v ěm a s to vkám .   

 P r av id e l n á  zá jm ová  č i nn os t  v š ak  tv o ř i l a  z ák l ad  p ráce  D PM .  N ap ř .  v  r oce  1 9 76  zd e  p r acov a l o  2 3  k r ouž ků ,  

k t e r é  n avš t ěv ov a l o  a s i  37 0  d ě t í ,  v  ro ce  1 98 4  to  už  b yl o  63  z á j mo v ých  ú t va rů ,  m ez i  k t e r é  pa t ř i l y  s p o r to vn í  k ro užky,  

v ýt v a r n é  k r oužk y,  r e c i t a čn í ,  m aň ás kov ý a  d r am at i ck ý k r o už ek ,  k ro už ek  m lad ých  m od e l á ř ů  n eb o  k r ouž ek  ml ad ýc h  

t e chn i ků .  Č in no s t  v š ech  t ě ch to  zá jm ov ých  ú tv a rů  neb yl a  mož n á  b ez  úzk é  sp o l up r áce  s  ř ad ou  ex t e r n í ch  p r acov n íků .  

P o  ro ce  1 98 9  po k račo v a l o  t o t o  z a ř í z en í  v e  s v é  č i nn os t i  opě t  j ak o  D DM .  

 

 

 

 V  r oce  1 99 3  n as to up i l  d o  Do mu  d ě t í  a  m lád ež e  j ako  ř ed i t e l   Zd en ěk  Kr e j č í .  V  t é to  do bě  vz n i k a j í  n o vé  z á jm ové  

ú tv a r y a  č i n n os t  s e  p ř i způ so bu j e  r ozvo j i  t e chn i k y a  z á j mů m  d ě t í  a  ml ád ež e .  N e j roz s áh l e j š í  z á jm ov ou  č i nn os t í  j sou  

k r ouž k y k e r ami k y,  p o č í t a čů  a  k oš í ko v é .  P ř es t ož e  DDM  n em ě l  k  d i s poz ic i  v l a s tn í  t ě l ov ýc h o vn é  z a ř í z en í  a  b yl  

o d káz án  p ouz e  n a  p o už ív án í  t ě lo cv i čen  p ř i  z ák l ad n í  ško l e  a  g ym n áz iu ,  z azn amen a l  v  d ev ad es á t ých  l e t e ch  n e j v ě t š í  

r oz vo j  p r áv ě  v  o b l as t i  t ě lo v ých o v y.    V    J e sen í ku    s e    p o ř ád a l o   v e l k é   mn ožs tv í   k r a j sk ých   i  r ep ub l ik ov ých  k o l  

n ap ř ík l ad  v  k op ané ,  běž eckém l yž o v án í ,  ko š í ko vé ,  s t o ln ím  t en i s e ,  p ř e sp o ln ím  b ěhu  a  šachu .  

 P od l e  v ýr o čn í  z p r áv y z  ro ku  1 9 9 9 -2 000  p r acov a l o  v  t é  dob ě  v  DD M 58  k r oužk ů ,  k t e r é  n avš t ěvo v a l o  74 6  d ě t í .  

P r aco v a l i  zd e  č t yř i  p edago g i č t í  a  t ř i  sp r ávn í  z am ěs tn an c i  a  k rom ě  p r av id e lné  z á jmo v é  č in no s t i  s e  D D M po d í l e l o  n a  

p o ř ád án í  n e j r ůzn ě j š í ch  s ou t ěž í ,  n ap ř í k l ad  o l ym p i ád y v  če sk ém  j az yce ,  r e c i t a čn í  s ou t ěž e  neb o  s ou t ěž e  M ladý  

h i s t o r i k ,  t ak é  sp o r t ov n í ch  so u t ěž í  v  a t l e t i c e ,  ko p an é ,  s t o l n ím  t en i s e ,  p l aván í ,  f l o r b a l u  a  d a l š í ch .  V ýz n am n á  b yla  

t ak é  p r ázdn in ov á  č i nn os t  v e  f o rm ě  p ř í měs t sk ých  t áb o rů  v  l é t ě  z am ěř en ých  n a  v ýu k u  j az yk ů ,  p r ác i  s  po č í t a č em a  

s po r t  a  v  z im ním  ob d ob í  n a  l yž o ván í  ( p od le  z áv ě r ečn é  p r áce  In g .  J an y H á l o v é  I I . r o čn ík  –  d op l ňk ov é  s t ud iu m Obo r :  

P edago g  vo ln ého  ča s u ) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po více než 50 letech opouštějí děti budovu na ulici O.Březiny. Prostory jsou prázdné a před budovou stojí poslední kontejner s odpadem. I 

když stěhování brali všichni jako nutnost a budovu opouštěli neradi, nyní se již těší na práci v nových prostorách. Nové středisko volného času je po 

úpravách krásné a pro činnost výhodnější. Nové prostory SVČ se upravovaly po celé prázdniny. To, jak se nám to povedlo, již mohou posoudit mnozí 



  

návštěvníci SVČ při Dnech otevřených dveří. Pro děti byly také připraveny exkurze do prostor SVČ, aby co nejvíce poznaly změny, ke kterým došlo. 

Všichni pracovníci SVČ DUHA vynaložili hodně úsilí, aby veškerou tuto činnost zvládli. 

 

 

  

 

 

Již prvním návštěvníkům SVČ DUHA se nové prostory líbí a jsou rádi, že jejich děti budou trávit svůj volný čas, v době po vyučování, v tak 

příjemném prostředí. První den otevřených dveří SVČ  navštívilo areál více než 200 dětí s rodiči. Pracovníci SVČ Duha zájemce celou budovou 

prováděli a podávali informace o zájmových kroužcích.  

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/budova.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/budova.JPG


  

 

   

Než členové kroužků vstoupí do svých kluboven, procházejí krásně barevnými a vyzdobenými chodbami. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Název:   Středisko volného času DUHA Jeseník   

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo:   Průchodní 154 Jeseník 790 01 

Zřizovatel:  Město Jeseník 

Kontaktní osoba: Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka  

Telefon:  584 401 262, 736 232 109 

E-mail:  reditelka.duhajes@volny.cz 

www stránky: www.duhajes.cz 

Zahájení činnosti: 2006 (SMP 1951, DDM 1953) 

Regionální působnost: Jesenický region 

 

Charakteristika zařízení:  
 

Středisko volného času DUHA Jeseník (dále jen SVČ) vzniklo spojením DDM Jeseník a Stanice mladých přírodovědců. Název je odvozen  z 

počátečních písmen - Děti Umění Hry Aktivity = DUHA. Jsme školským zařízením pro zájmové vzdělávání v oblasti volného času. Své služby 

poskytujeme širokému okruhu zájemců, a to především dětem, žákům, studentům  a také dospělým. Zájmové vzdělávací aktivity jsou uskutečňovány 

především v prostorách areálu SVČ, ale také ve školách celého jesenického regionu.  

Kde nás najdete 

Středisko volného času DUHA Jeseník je školským zařízením s více než padesátiletou tradicí. Nacházíme se v prostorách bývalého kláštera Svaté 

Voršily. Všechny naše prostory - hlavní budova, zahrada, čtyři velké skleníky a hvězdárna jsou v centru města na Průchodní ulici. 

  

 

 

 

    
 

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/DEN/KIF_3018%20B.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/DEN/KIF_3018%20B.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/DEN/DSC_9998.jpg


  

 

    

Také chodby zdobí barvy duhy... 

 

    
Klubovny čekají ... 

 

     
V nově rekonstruovaných sklenících pěstujeme také tropické rostliny 

 
 
 

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/svc%20duha%20014.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/svc%20duha%20014.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/svc%20duha%20027.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/svc%20duha%20030.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/svc%20duha%20033.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P4232630.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P4232631.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P4232632.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P4232633.JPG


  

 



  

Historické fotografie  kláštera Svaté Voršily 

 

 
 
 

     
 

     

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/21%20arel%20budov%20.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/17%20obchodn%20kola.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/17%20obchodn%20kola.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/07%20zahrada.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/10%20zahrada.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/03%20uebna%20starch%20chovanek.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/03%20uebna%20starch%20chovanek.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/04%20uebna-ppravna%20do%20koly.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/19%20jdelna%20%20starch%20chovanek.jpg


  

 Hlavní činnost 

 

     -      pravidelná činnost je realizována ve cca 140 zájmových útvarech, které navštěvuje 

 přibližně 1 500 účastníků; pravidelná činnost probíhá od října do května; úplata za výše uvedené aktivity se pohybuje v rozmezí od 100 Kč do 1 500 

Kč např. Klub přátel koní, Bikros, Mladý policista, Společenské tance; prezentace keramických kroužků na výstavě lidových řemesel v polském 

Prudniku; aktivity pro handicapované účastníky apod. 

       

  -      příležitostná činnost je prováděna formou jednorázových nebo cyklických akcí  

(výukové programy, exkurze, besedy, soutěže, přehlídky, výstavy, akce pro širokou veřejnost); ročně pořádáme cca 320 aktivit pro 15 000 účastníků 

       

 

-      táborová činnost v průběhu celého školní roku i v době školních prázdnin, organizujeme cca 10 táborů  ( pobytové i příměstské ) pro 180 

účastníků 

        

 

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/KERAMIKA/novin%20keramika%201.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/KERAMIKA/novin%20keramika%201.jpg


  

-  středisko ekologické výchovy ( bývalá Stanice mladých přírodovědců Jeseník ),kde chováme více jak 20 druhů živočichů: akvarijní ryby, 

hady, želvy, obojživelníky a  zástupce drobných hlodavců (cca 100 ks). V rozlehlých sklenících pěstujeme tropické i subtropické rostliny a na zahradě 

jsme mimo jiné vybudovali naučnou stezku dřevin. Zde máme také umístěny tři roje včel, o které se starají členové včelařského kroužku. Na hvězdárně 

se scházejí mladí astronomové a ve středu od 19.15 hodin je hvězdárna pravidelně otevřena pro širokou veřejnost  (www.oajes.cz/hvezdarna ).  

 

    

  

    foto Pavel Klásek 

ZAJÍMAVOSTI, se kterými se při návštěvě můžete seznámit:   

 

 

       

http://www.oajes.cz/hvezdarna
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/P5030005.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/P5030005.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/P5030006.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/PB290085.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/Klasek0857.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/cervy.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/cervy.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/cervydva.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/PB290088.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/PB290088.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/PB290093.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/PB290097.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/hvezdy/PB290100.JPG


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné akce, projekty:   

  

- nabízíme  více jak 30 výukových  programů : Ekosystém  les, Člověk a voda, Včely a lidé, Sluneční soustava, Ochrana zvířat, Den stromů, 

Naučná stezka dřevin, Vánoční beseda, Velikonoční beseda, Odpady – kam s nimi, Léčivé rostliny, Voda – kdo tu žije, co tu roste, 

Recyklovaný papír, Vyrábíme z vizovického těsta, Bydlíme s květinami, Kyberšikana, Anorexie a bulimie…   

 

- významné akce: Mistrovství republiky FLL, Mikuláš, Otvírání Země, Zelená stezka, Den dětí, Hurá na prázdniny, minikopaná Mc Donald 

 

-  Cup, Jesenická liga v košíkové, Jesenická liga ve stolním tenisu, spolupráce s DD, taneční přehlídka Jeseník Dance aj. 

 

 

 

 



  

Další informace: 

 

- zajišťujeme organizaci a finanční zajištění okresních kol soutěží a přehlídek  vyhlašovaných MŠMT ČR v Olomouckém kraji; ročně 

pořádáme cca 50 soutěží pro 3 500 

 

Naší celoroční činností  poukazujeme na důležitost a  význam aktivního využívání volného času dětí a mládeže pro prevenci kriminality, 

užívání drog,  závislosti na počítačích a sledování  televize. Chceme upozornit na nezastupitelnost pobytu mladého člověka v kolektivu vrstevníků, na 

skupinový prožitek, který výrazně ovlivňuje schopnosti komunikovat s ostatními, respektovat cizí názory a  také řešit životní konflikty.Co nejbohatší 

nabídkou různých aktivit  chceme přitáhnout i ty, kteří doposud zůstávají mimo vliv našeho výchovného působení. Každoročně nabízíme nové 

zájmové kroužky i příležitostné akce pro nejširší veřejnost.Snažíme se, abychom patřili  k nejdůležitějším činitelům v naplňování volného času dětí a 

mládeže v Jeseníku a širokém okolí  v oblasti masovosti, ale současně i na co nejvyšší možné odborné úrovni. 

 

 

POJĎME SI ZAVZPOMÍNAT NA TO, CO BYLO... 
 

 

Mgr. Vladislava Fačevicová 

              ředitelka SVČ DUHA Jeseník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

I.pololetí 

2004 / 2005 
 

 
 

 

 

 

Vážení přátelé, milovníci přírody, kamarádi! 
 

 

 30.6. 2004 byla Stanice mladých přírodovědců  Jeseník zrušena jako příspěvková organizace Olomouckého kraje a stali jsme se  součástí 

Základní školy Jeseník, Průchodní 154. Patříme tedy našemu městu – a jsme tomu moc rádi.  

 I nadále zaměřujeme naši činnost na volnočasové aktivity pro děti celého regionu Jeseník. V tomto školním roce jsme otevřeli 35 kroužků, které 

navštěvuje 328 dětí ve věku od 5  do 15 let. Pro třídní kolektivy od mateřské školy až po gymnázium nabízíme výukové dopolední programy 

s ekologicky přírodovědnou tématikou. Pořádáme exkurze, výstavy, zájezdy, soutěže...V prvním kole Přírodovědné korespondenční soutěže se nám 

tentokrát sešlo 101 prací z celé jesenické oblasti. Jsme rádi, že vítěze můžeme odměnit i věcnými cenami od našich sponzorů Lesní správy Lesy ČR 

sp., Jeseník a partnerů Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. 

  Na vánoční výstavě v Rytířském sále Vlastivědného muzea Jeseník, která byla spojena s besedou na téma Jak trávili Vánoce naši předkové a jak je 

trávíme my dnes, se sešlo bezmála 1000 dětí. 

Přijely za námi až  z  Mikulovic, Bělé pod Pradědem, Kobylé nad Vidnávkou... 

 Na jaře chystáme Biologickou olympiádu, vítání jara, oslavy Dne Země a 2. ročník místního kola celostátní  soutěže Zelená stezka – Zlatý list 

v přírodovědně-ekologických disciplinách, spoluvyhlašovatelem je  MŠMT ČR. Na jaře plánujeme  jako každoročně zájezd na výstavu FLÓRA 

OLOMOUC a na konci školního roku uspořádáme zájezd pro děti do ZOO Olomouc na Svatém Kopečku spojený s prohlídkou „přírodního ráje“ 

v Bystrovanech. 



  

 

 Nyní bych Vás ráda seznámila s prací jednotlivých zájmových kroužků a představila jejich vedoucí. Začnu u sebe: 

 

 

 

                Můj kamarád  kůň 

 

je nový zájmový kroužek, který vznikl  v tomto školním roce. Podařilo se nám dát dohromady 12 opravdových  milovníků koní, se kterými  si 

každé pondělí povídáme o tom, jak krásné a také zodpovědné je starat se o koně. Samozřejmě jezdíme na ranč do České Vsi, kde si děti zkoušejí, co se 

naučily přímo mezi koňskými kamarády. Starají se o čistotu koně, mají možnost vidět výcvik na jízdárně a ti nejhodnější si už vyzkoušeli, jaký je 

pohled na svět z koňského hřbetu –  no přece ten nejkrásnější!                              

              

    

 

      Teraristický kroužek   

 

je také novinka letošního školního roku a vznikl proto, aby si na „své“ přišli i milovníci plazů. Postupně měníme bývalou knihovnu v další 

odchovnu – tentokrát hadů a ještěrů. Pro mnohé to zní odpudivě, ale věřte – jsou krásní, ale musíte se s nimi zkamarádit. No, a my nové kamarády 

máme. Přijďte se podívat na 3letou samici hroznýše královského Míšu, 7 letého samce užovky červené Alfa a užovku Žofku, 2 samice gekončíka 

nočního Betynku a Marušku, 2 leguány zelené Robina a Hooda, 5 mláďat užovky černé Portose, Aramise, Athose, d‘Artagnana a Kardinála. Málem 

jsem zapomněla na agamu vousatou jménem Agáta, která patří svou neustálou chutí k jídlu a klidným chováním k miláčkům naší stanice. Mladí 

teraristé se učí o zvířata nejenom starat, ale hlavně se je učí poznat a porozumět jim. K těm nejsnaživějším určitě patří Petra Fibingerová, která možná 

bude mít doma svého hada. A my Vám vzkazujeme: Nebojte se plazů  - jenom  musíte porozumět jejich světu.  

               

                 V. Fačevicová 

         Akvaristický kroužek       
  

Během 1. pololetí se nám podařilo vybudovat 4 komplexní akvária sestávající z akvarijního štěrku, rostlin, rybiček, filtru a topítka. Děti se učí pečovat 

o akvária a akvarijní rybičky, učí se poznávat základní druhy akvarijních ryb jako jsou neonky, paví očka, skaláři, mečovky apod. Učí se základní 

informace o rybách a akváriu. Chtěl bych pochválit všechny děti za snahu a péči, jmenovitě Michala Grigara. Renovovali jsem také záložní akvárium 

pro malé rybky, které je umístěno v učebně přírodopisu.  

                                                    J. Viterna  

               



  

 

Kroužky Přátelé přírody      
 

probíhají od pondělí do čtvrtka v době 12-13 a 13-14 hodin a navštěvuje je 64 dětí.Ve středu je navíc kroužek v době od 14.30 do 16.00 hodin, 

který vede pracovnice Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseník paní ing.L.Niklová. 

Učíme se zde poznávat, chránit, obdivovat a milovat přírodu. Pozorujeme ji, jak je krásná a kolik důležitých věcí nám poskytuje. 

V lese nad Smetanovými sady máme malý krmelec, kam chodíme přikrmovat lesní zvířata a také se staráme o ptáky v areálu školy – sypeme jim od 

listopadu  až do jara do krmítek nebo vyrábíme tuková závěsná krmítka. Řídíme se podle hesla  „Poznej a chraň“ a dále „Ze všeho jde něco vytvořit“. 

Vytváříme výrobky z přírodnin, které jsme nasbírali na podzim  (rohože, vazby, věnečky, výrobky ze sena), dále recyklovaný dekorativní papír, 

sádrové odlitky stop a kůry a podobně.I když jsou tyto kroužky zcela naplněny, při změně rozvrhu  se uvolnilo několik míst ve středu. Jste srdečně 

zváni, přihlášky v SMP, zápisné  v současné době činí polovina ročního zápisného. 

Je velmi chvályhodné, že se tolik dětí považuje za přátele přírody, za to zaslouží všichni pochvalu, zejména pak ti, kteří kroužek navštěvují  

několik let po sobě jako Tereza Štramová, Jindřich Macík, Lukáš Šebesta, Mikoláš Dvořáček... Z mladších pak Lucie Schrommová, Markéta 

Koláčková a Vojtěch Gotstein.  

                     Ing. L.Janoštíková   

 

            Další „Přátelé přírody“       
 

Středeční kroužky přátel přírody v čase od 14:30 - 16 hodin jsou věnované převážně poznávání přírody s významem na Jeseníky. V zimním 

období se učíme přírodu poznávat hlavně z knih, časopisů a atlasů, chodíme na výstavy, ale i na kratší vycházky do lesa pozorovat stopy zvěře, 

poznávat stromy podle pupenů a kůry.  

 

   

             Každý má svého živočicha a svůj strom                  
 

Všichni mají vybraného jednoho zvláště chráněného živočicha a svůj strom, o který se v průběhu roku „starají“ tím, že o nich zjišťují všechny 

dostupné informace z atlasů, knih, časopisů, z vlastního pozorování a zapisují si je. Sami si také píší svá soukromá pozorování živočichů ve volné 

přírodě. Ve zbývajícím čase vyrábíme např. sádrové odlitky stop, ruční papír, jednoduchá tuková krmítka pro ptáčky atd.. 

Poděkování: Veronice Chaloupkové, která navštěvuje kroužek více než pátým rokem a své znalosti již sama předává druhým, Denise Badiové a 

Vaškovi Charvátovi za dobrou práci a všem ostatním, kteří kroužek letos navštěvují poprvé, za jejich nadšení i píli.  

                                Ing. L. Niklová 

 

                                                                                   

                      

Ochrana ptactva            

 



  

je kroužek , který je úzce specializovaný, navštěvuje jej 10 dětí. Učíme se zde o životě ptáků, jak vypadají, jak jim pomáhat a podobně. 



  

Vyrobili jsme 9 dřevěných krmítek pro ptáky, které si děti pověsily v blízkosti bydliště  a tam ptáky přikrmují , pozorují a vedou si o tom 

záznamy. Odměnou za práci je dětem krásná podívaná a hřejivý pocit, že pomáhají potřebným tvorům.Ve vitrínce SMP jsou fotografie, které 

dosvědčují s jakým elánem děti krmítka vyráběly. 

Jistě jste si všimli hnízdních budek na nádvoří školy a v areálu za pavilonem. Také o tyto budky se staráme –čistíme a pozorujeme hnízdění a  

vedeme záznamy.Tato praktická pomoc ptákům je obzvláště chvályhodná. Také v tomto kroužku se staráme o krmítka na zahradě a v areálu školy. 

Nejlepších výsledků  dlouhodobě dosahuje Tereza Štramová, Lucie Šebestová a Lukáš Šebesta, dále Matěj Koudela a Denisa Sándorová. 

                     

 Ing.L.Janoštíková                                                                                                            

 

           Pěstitelské kroužky          

 

máme  tři,  navštěvuje je  23 dětí. Pečujeme o svěřené rostliny,  vytváříme vazby z usušených květin, učíme se o rostlinách a na podzim jsme 

pracovali na zahradě. Rostliny rovněž rozmnožujeme a přebytečné výpěstky si mohou děti  přenést domů, kde pokračují v této krásné 

zálibě.V současné době jsme začali s vyséváním semen rostlin, které na jaře přesadíme na záhon. Každé dítě bude  na jaře pečovat o svůj malý 

záhonek, kam si nasadí své nejoblíbenější rostliny, zase  o ně bude pečovat a společně se všemi prožívat radost. 

Pochvala za pečlivou práci patří zejména Abigail Vrbovské, Ivě Kargerové, Lucii Berenreiterové, Kateřině Bergerové a Petře Melkusové. 

                                                                                                                             

    Ing.L.Janoštíková a M. Novotná 

                  

   

Bylinky                
 

jsou další novinkou letošního školního roku, navštěvuje ho 10 velmi šikovných dětí, se kterými se scházíme v naší klubovně přímo na zahradě. 

Učíme se léčivé rostliny poznávat, znát jejich léčivé vlastnosti, sbírat na zahradě i ve volné přírodě a taky sušit.Děti se samy starají o bylinkové 

záhony, učí se vařit čaje z rostlin, které si samy nasbírají a nasuší. Tyto ochutnávky patří k jejich nejoblíbenějším činnostem, které jsou odměnou za 

jejich  záslužnou práci.                         

      Pavla Luljaková 

          

 

 Kaktusářský kroužek               

 
Chladné klima Jeseníků volá po teple hlavně v zimě. Stanice mladých přírodovědců  vlastní skleníky, které nám teplo nabízejí v každou roční 

dobu. Zvou nás do jižnějších zeměpisných šířek. Tam rostou na americkém kontinentu pichlaví ježci, kteří se někdy stávají našimi miláčky. Nejsou ani 

moc nároční, a přesto dokáží své příznivce nádherně odměnit. To když zakvetou a my smíme žasnout nad jejich krásou. Až budeš tuto krásu anebo jiné 

taje zelených ježků chtít odhalit, přijď mezi nás. Rádi tě mezi sebou přivítáme. 



  

                               Ing. Jaroslav Kuben 

 

      Chovatelství drobných zvířat         

 

V těchto třinácti  kroužcích pracuje od pondělí do pátku celkem 124 dětí. U těch, kteří do kroužku pravidelně docházejí, je vidět pokrok 

především v oblasti vzájemných vztahů mezi zvířátky a také mezi dětmi navzájem. Cílem je nejen naučit je, jak se o zvířecí kamarády starat,čím je 

krmit, ale především respektování a tolerance pro potřeby  zvířat. Mnohé děti jsou překvapeny tím, že nejde jen o hraní se zvířátky, ale že k tomu patří 

i povinnosti, které některým „nevoní“. I tyto nepopulární činnosti jsou  ale odměňovány přítulností zvířátek, radostí z jejich pozorování a možností 

zjistit různé informace o živočišné říši. Každé dítě má přidělena zvířátka podle svého přání a v některých případech zažijí i nadšení z nově narozených 

nebo vylíhnutých mláďat. Každá skupina se naučí mezi sebou spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Při onemocnění některého z dětí, se skupina 

samozřejmě postará o jeho zvířátka.Patří to k zásadám chovatelského kroužku.Žádné zvířátko nesmí být ošizeno. A že jich ve stanici máme - činčily 

vlnaté, osmáky degu, pískomily, křečíky džungarské, křečky zlaté, morčata, laboratorní myšky, myšky tanečnice, želvy nádherné, žáby drápatky, 

žebrovníky, pakobylky indické, papouška horského, andulky, korely chocholaté, rosely pestré, papoušíky růžohrdlé a zebřičky. Mnohé z těchto druhů 

se nám daří úspěšně rozmnožovat. 

Do těchto kroužků chodí jen samé správné děti, které mají o zvířátka a přírodu zájem.Všechny bych chtěla pochválit za péči, kterou věnují 

našim miláčkům a jmenovitě bych se zmínila o Petře Fibingerové, Lucii Šebestové, Tomáši Klárovi, Liboru Botkovi, Ditě Arucidisové, Báře 

Němcové, Vaškovi Charvátovi, Žanetě Babinské, Elizabeth Šmerdové, Terezce Honešové a Štramové, Pavle Bařinové, Aničce Dvořákové a Kláře 

Jedličkové.  

                         L. Hájková a Ing. L. Janoštíková 

 

 

Náš kroužek se schází v úterý od 15.00-16.00 hodin, protože máme rádi zvířata, zvířata ... a to všechna kromě pavouků. Staráme se o hlodavce 

hlavně o pískomily, osmáky, činčily  a vodní tvory jako jsou  želvy, žebrovníci a drápatky. Se zvířátky si pohrajeme,  potom jim hezky uklidíme a pak 

si o nich povídáme. Při povídání soutěžíme o body. Nejvíc nás ovšem zajímají plazi, ale zatím se jich trošku bojíme a zapamatovat si jejich názvy je 

pro nás oříškem. Jinak musím svoje holky pochválit úplně všechny, jsou velmi šikovné... 

                                                                                                      Lenka Dudková 

                            

                                                                        

          Rybářský kroužek                      
 

   se podílí na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství, ochrany životního prostředí a přírody, t.j. rozvíjet a popularizovat rybářský 

sport, chránit přírodu, čistotu vod a životního prostředí. 

 Pro dosažení těchto cílů probíhá výuka rybářských znalostí a dovedností ve dvou liniích. V učebně probíhá výuka teorie: základy legislativy, 

rybářské řády, poznávání ryb a rybolovné techniky, základy znalostí rybářské výstroje a výzbroje, vázání uzlů, sestavování udic a zhotovování 

rybářských pomůcek.U vody se učíme základní montáže udic, základy vrhacích technik, lov ryb a jejich zdolávání, vylovování a poznávání ryb, 

zacházení s rybami a v neposlední řadě chování u vody.   



  

Výuka probíhá dva roky. Na konci každého ročníku je ukončena testem znalostí, zejména rybářských řádů a poznávání ryb. 

I. ročník – základní znalosti lovu na položenou a plavanou 



  

II. ročník . základní znalosti lovu vláčecích technik a lovu na umělou mušku. 

Prioritou při výuce v učebně i u vody je především bezpečnost při veškeré činnosti, zejména při vázání udic a výuce vrhacích technik. 

V každém ročníku se na straně jedné najdou adepti rybářského cechu, které tato problematika zajímá ( viz. Jirka Jánošík, Adam Felner apod. ) na straně 

druhé jsou v kroužcích i živější „srandisti“ (viz. Mirek Šimek, Tomáš Svoboda apod. ), jejichž  „iniciativu“ je třeba usměrňovat.   

                            

                     Ing. Ján Raško, Petr Latzel                                    

 

      

Včelařský kroužek           
 

se řídí rámcovým plánem činnosti, který je průběžně aktualizován. Značná pozornost je věnována bezpečnému provádění veškeré činnosti. 

Z hlavních činností uvádím zejména práci se včelstvem, jeho zazimování včetně nezbytných úkonů jako byla preventivní aplikace prostředků proti 

roztoči, odebrání vzorků, které jsme odeslali k rozboru do akreditované laboratoře. Výsledky rozboru budou známy asi v březnu a jsou důležité proto, 

abychom mohli realizovat nezbytná opatření v ošetřování včelstva. 

Vyráběli jsme rámky včetně drátování a zastavování mezistěn, v předvánočním období svíčky, upravovali a vybavovali včelín potřebným 

zařízením a pomůckami. Chuť do práce je veliká a to skýtá záruku úspěchu. Pro zvýšení motivace jsou děti odměňovány medem, kterého bylo dle 

zásluh loni rozděleno 5,6 kg.  Pro letošní rok tento systém na základě žádosti členů  pokračuje a jistě bude pozitivním vkladem při směrování přirozené 

soutěživosti dětí žádoucím směrem, završeném zdravou sladkou odměnou. 

 

                               Josef Mrkvan 

                

Zdravé vaření                       

 
 Do našeho kroužku nechodí pouze děvčata ale také kluci. A možná byste byli překvapeni, jak jsou šikovní!  

Naučili jsme se používat kuchyňské přístroje, sporák a taky mikrovlnou troubu. Něco se nám povedlo víc a něco méně. Moc jsme si 

pochutnávali na zeleninových a ovocných salátech... a ty lívanečky s ovesnými vločkami...Hodně jsme se nasmáli při vaření špaget, kdy jsme zkoušeli, 

zda už jsou hotové. Vhodit špagetu na okachličkovanou zeď, jestli drží,  je také umění. O Vánocích jsme pekli cukroví a povedlo se, i když jsme lehce 

připálili linecké. Ale i přesto se všechno snědlo.  

Moc rádi máme „překvapení“, to je vaření, kdy si každá skupinka připraví a předvede vlastní kuchařské umění. Pochutnávali jsme si na 

chuťovkách,  obložených topinkách, plněných pomerančích, pomazánkách... Vašek Charvát připravil plněné rohlíky a nejmladší kuchař Jordan 

Domovčijskij ze 2. ročníku nás všechny překvapil rohlíčky z listového těsta a čokolády. Měl velký úspěch. Své „výtvory“ děti nabízejí svým 

spolužákům a někdy zbude i na rodiče. Dobrou chuť!  

 

     Jana  Kokešová 



  

 

 

 

       

     Astronomický kroužek            

 
 

Každou středu se  pár nadšených lidí pravidelně o páté a šesté hodině  schází na jesenické hvězdárně, aby pronikali do krás jedné z významných 

přírodních věd – astronomie. 

Pracujeme v dvou skupinách – od 17:00 do 18:00 mladší a od 18:00 do 19:00 žáci starší. 

Po úvodu, který obsahoval seznámení se základními fyzikálními veličinami, které se mohou v astronomii vyskytnout, jsme začali středem naší 

Sluneční soustavy – Sluncem a pokračujeme planetami, povídáme si o jejich stavbě, atmosféře a zajímavých vlastnostech. Poté bude následovat úvod 

do kosmologie (věda úzce související s astronomií, která popisuje vznik a vývoj vesmíru) a nakonec si povíme něco o mezihvězdném prostoru a 

kosmonautice. 

Hodiny jsou samozřejmě doplněny obrázky, videem a praktickými ukázkami (např. demonstrace startu rakety). Součástí kroužku jsou zajisté i 

praktická pozorování, přehlídky oblohy a  testy o hodnotné ceny. Na závěr bych rád pochválil všechny členy kroužku:“Pracuje se mi s vámi skvěle a 

věřím, že nám to vydrží.“ 

                                  Radim Brnka  

 

 

 

 

 

 

        Vlastivědný kroužek          
 

Vlastivědný kroužek zahájil svou práci 1.10.2004. Při poučení o bezpečnosti se jeho 11 členů seznámilo i s celoročním programem. Zajímavým 

způsobem vstoupit do světa neživé přírody Jesenicka - geologie, geomorfologie, světa kamenných památek, historie dolování, ale třeba i lázeňství a 

pod. Každý pátek jsou postupně probírány jednotlivé kapitoly jesenického vývoje zemské kúry. Není přitom opomenuta ani geologie Vesmíru a další 

zajímavé výsledky studia neživého světa planety Země. Pozornost je pochopitelně věnována i mapám a orientaci v terénu, neboť členové kroužku pilně 

sbírají nerosty, horniny, rudniny i zkameněliny. Při každé schůzce jsou nálezy určovány a členové kroužku postupně vytvářejí své sbírky v duchu 

moderního sběratelství.  Každou třetí sobotu v měsíci je ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka pořádána vlastivědná výprava, neboť neživá 

příroda se nejlépe poznává přímo v terénu. A tak již byly navštíveny zlaté doly na svahu Zlatého chlumu, kamenolom pod Smrčníkem, jesenické sochy 

a kroužku neunikla ani výstava Kamenického muzea Jesenicka. Program Vlastivědného kroužku je však mnohem rozsáhlejší. Mj. do něj spadá i 

postupné vytvoření Geologické expozice v budově odborných učeben přírodních věd ZŠ Průchodní. Bude sloužit nejen výuce a výchově žáků a členů 

kroužků, ale také exkurzím, které přicházejí do Stanice mladých přírodovědců z celého jesenického  regionu.                  



  

     RNDr. Jan Hauk 



  

 

 

 

 

  

    Víte že...                                     

            
... Stanice mladých přírodovědců  sídlí v prostorách bývalého kláštera sv. Voršily  ,nyní Základní škola Jeseník, Průchodní 154 již od roku 1951 a po 

celou dobu je její činnost zaměřena na volnočasové  aktivity pro celou oblast Jesenicka? 

...pondělí od 15 – 17 hod. je volný přístup pro veřejnost – prohlídka zvířat? 

... k  našemu zařízení je hvězdárna, kterou můžete navštívit každou středu od 19.15 hodin ? 

... nejmladšímu členovi kroužku je 5 let a že nás také navštěvují babičky a dědečkové z domova důchodců a děti z ústavu sociální péče? 

...Lucie Schrommová chodí u  nás  do 6  kroužků? 

... organizujeme příměstské letní tábory pro děti ? 

... v našich sklenících kvetou orchideje spolu s dalšími tropickými rostlinami ? 

... ve škol. roce 2003/2004 jsme uspořádali 245 příležitostných akcí  

( exkurze, výstavky, vycházky, zájezdy, soutěže, besedy ),na kterých bylo 9 028 účastníků – 7 876 dětí a 1 152  dospělých ? 

... se výchovně vzdělávací činnosti  účastnilo 2 224 dětí a 138 dospělých ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

II.pololetí 

2004/ 2005 
 

 

 

 

Malé ohlédnutí – co se nám povedlo 
 

Hody,hody,doprovody... 

 

a jiné velikonoční koledy zněly v Rytířském sále Vlastivědného muzea Jeseník od 15. do 31. března.. Stanice mladých přírodovědců zde 

uspořádala výstavu velikonočních ozdob a dekorací s jarní tematikou. Většinu výrobků zhotovily děti v zájmových kroužcích Přátelé přírody, 

Pěstitelský kroužek, Bylinkářský kroužek, o perníčky se postaral kroužek Zdravé vaření a děti z V.A a V.B. Naši včelaři dodali med na voňavé 

perníčkové těsto. Výstava byla spojena s besedou na téma Jak trávili Velikonoce naši předkové a jak je prožíváme my dnes. Skoro hodinový program 

navštívilo 650 dětí z mateřských, základních a speciálních škol z celého jesenického regionu. Věříme, že jsme trošku přispěli k pravé předvelikonoční 

atmosféře. 

 

V dubnu jsme připravili 7 akcí k oslavám Dne Země a slavili jsme opravdu celý měsíc. 

 

1.4.-29.4. Výstava ke Dni Země v jesenickém kině POHODA, kde jste si mohl iprohlédnout výrobky dětí ze zájmových kroužků naší stanice a 

vítězné práce Přírodovědné korespondenční soutěže pro děti od 3-15 let. 

 

12.4. 2005 Okresní biologická olympiáda kategorie „C“, děti ze škol bývalého okresu Jeseník porovnaly své síly v biologických disciplínách. 

 

16.4. 2005 Otvírání Země – vítali jsme jaro spolu se dnem otevřených dveří v naší stanici. 

 

18. 4.-22.4. Den Země v kině POHODA pro žáky 1.-9. roč. ZŠ, psali jsme vzkazy planetěZemi. 

 

20.4. 2005  Beseda s pracovníkem CHKOJ panem M. Ulrychem a dětmi ze ŠD 

 



  

21.4. 2005 Zájezd na výstavu FLORA OLOMOUC pro děti ze zájmových kroužků. 



  

24.4. 2005 Sázení stromků v lokalitě pod Lázněmi Jeseník. Zasadili jsme tři buky jako symboly víry, naděje a lásky. 

 

Otevírali jsme Zemi, vítali jsme jaro výstavou prací v kině Pohoda, dnem otevřených dveří v odchovnách zvířat i ve sklenících, vyhodnotili 

jsme nej...pozdrav planetě Zemi.Nejvíce nás zaujal vzkaz od Adélky Šolarové z Lipové, která si odnesla krásného dřevěnéhostrakapouda a Eva 

Mravcová ze ZŠ Nábřežní byla odměněna batohem od Lesů ČR, kterým děkujeme za sponzorské dary. 

 

 

Zdravíme Tě Země 

trochu hlučně - ale jemně. 

Jsme na Tobě všichni rádi, 

chceme být Tví kamarádi. 

Děkujeme za vše živé, 

nechcem být na Zemi jiné. 

Ještě jednou díky Tobě, 

nashledanou v příští době. 

Eva Mravcová 

 

Naše matička ZEMĚ nedokáže hledět 

do každého kouta jejího mohutného těla. 

A proto jsme na světě my! 

Abychom chránili tu krásu, 

vodopády, 

zvěř, 

skaliska 

i obrovské Himaláje. 

Adélka Šolarová 

 

V neděli 24. dubna bylo krásné počasí a děti ze STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ se vydaly s nadšenými dospěláky na vycházku 

spojenou s plněním přírodovědných úkolů. Na jednotlivých stanovištích děti sbíraly zasloužené body a mohly se pochlubit svými znalostmi. Vítězové 

byli odměněni drobnými cenami, které nám věnovalo hnutí Brontosaurus.V lokalitě pod Lázněmi v blízkosti tří statků , po kterých nám dnes zbylo jen 

zbořeniště, jsme zasadili tři buky jako symboly Víry, Naděje a Lásky. Prožili jsme společně krásné dopoledne v přírodě, přispěli 

jsme ke zpevnění svahu a nakonec jsme našli i zlatý poklad, který voněl po čokoládě. 

V pátek 6. května jsme v prostorách STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ uspořádali místní kolo soutěže v přírodovědně ekologických 

disciplínách Zelená stezka – Zlatý list. 

Soutěže se účastnilo 72 dětí z jesenických základních škol, ZŠ Javorník a Bělá pod Pradědem. Na 10ti stanovištích plnily děti úkoly z ochrany 

životního prostředí, rostlin, rybníku a řeky, hmyzu, astronomie a meteorologie, lesu, geologie, zvířat a ochrany ptactva.  



  

V kategorii mladších žáků se umístily tyto školy: 

 

1. ZŠ Průchodní Jeseník ( Kunovská, Bendová, Rýznarová, Slováčková, Badiová, Ptáková ) 

2. ZŠ Průchodní Jeseník ( Drtilová, Guzejová, Dvořáček, Koudela, Macík, Tinzová ) 

3. ZŠ Javorník ( Luňák, Lačňáková, Kuča, Javorová, Sloupová, Vávrová ) 

 

Starší žáci: 

 

1.ZŠ Javorník (Bednaříková,Vaculíková, Ketner, Šmirják, Konečná,Kareš ) 

2.ZŠ Průchodní Jeseník ( Rozkydálková, Janáková, Šebrle, Zavřel, Vasilčík, Lukáš ) 

3.ZŠ B. Němcové Jeseník ( Fibingerová, Šebestová, Liptay, Hanáčková, Juříková, Vojáčková ) 

Obě vítězná družstva postoupila do krajského kola, které se konalo v sobotu 14.5. 2005 v Jívové uOlomouce. 

 

Chtěla bych poděkovat Lesům ČR a Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra za sponzorské dary do soutěže, panu Ing. P. Kučákovi, RNDr. J. 

Haukovi, Ing. L. Niklové z CHKOJ, paní D. Indrovéz hnutí Brontosaurus, panu Pavlu Kláskovi, Josefu Mrkvanovi, Ing. J. Raškovi a všem 

zaměstnancům STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ za spolupráci a pomoc při zajišťování této soutěže. 

 

Školní rok utekl jako voda a jsou tu prázdniny...Zase se nám bude stýskat po naších zvířecích kamarádech, ale nejenom po nich. Ale nebojte se, 

prázdniny trvají jenom 2 měsíce a to není tak dlouhá doba. A v září tu pro vás budou přichystané přihlášky do zájmových kroužků : 

 

 

 

 

 

Můj kamarád kůň                 

 

Naučili jsme se dívat na koně jako na rovnocenného partnera.Víme, co se mu líbí a co se mu nelíbí, poznáme, když není 

něco v pořádku a hlavně – je nám jasné, co kůň potřebuje, aby byl šťastný. Byli jsme u toho, když jedna klisnička měla za sebou pouhý 

jeden den života a sledovali jsme, jak roste spolu s dalšími dvěma hříbaty.A taky jsme na ranči tvrdě pracovali...  

    V. Fačevicová 

Teraristický kroužek 
 

Konečně máme pár krajty královské Adama a Evu a také přibyl maskot našeho kroužku – užovka domácí jménem Harys, kteráve své 

domovině,Africe, prý přináší štěstí do domu a ochraňuje před zlem. Necháme se překvapit. A také se možná o prázdninách budeme těšit z malých 

užovek černých a červených. Pozor - Petra je první, která přesvědčila rodiče, že had je krásné zvíře a má užovku pruhovanou! Kdo bude další?  



  

                V.Fačevicová 



  

 

Akvaristický kroužek  
 

V zájmovém útvaru Akvaristika se nám ve druhém pololetí podařilo dvakrát rozmnožit ancistrusy a živorodku ostrotlamou, 

varietu černá mollienesie. Děti se naučily starat o tyto mladé rybičky i o ostatní akvária. K nejpracovitějším dětem patřil Michal Grigar a 

Petra Kunovská. Chtěl bych pochválit i ostatní děti a věřím, že si získaly vztah k rybičkám a k akvaristice jako celku. 

Jiří Viterna 

Kroužky Přátelé přírody 

 
Mladí přátelé přírody i ve druhém pololetí projevili své nadšení a zájem o přírodu.Seznámili jsme se s chráněnými rostlinami a živočichy a také 

s pravidly života v chráněné krajinné oblasti.Děti pravidelně a trpělivě uklízely odpadky ve svém okolí, i když je samy nezpůsobily. V rámci 

ekologické výchovy jsme pracovali podle knihy L.Jawna 50 nápadů pro děti pro záchranu Země. Také jsme se zúčastnili slavnostního vysazování buků 

v areálu podLázněmi.Pečujeme o záhonky s aksamitníky na nádvoří před stanicí mladých přírodovědců.Při nepříznivém počasí jsme vytvářeli výrobky 

z přírodnin jako rohože,vazby, věnečky,výrobky ze sena a ekologické plastelíny, dále recyklovaný papír, sádrové odlitky a podobně. Nejlepší z nich 

pak byly vystaveny na vánoční a jarní výstavě ve Vodní tvrzi a dále na výstavě v kině Pohoda ke Dni Země.  

      

   Ing. L.Janoštíková 

 

Další „Přátelé přírody“ 
 

Po dlouhé zimě nastaly konečně zase dny, kdy můžeme chodit do přírody a těšit se z rozkvétajících květin i zpěvu ptáků. To,co jsme se v zimě 

naučili v učebně, nyní praktikujeme přímo v terénu. Poznáváme rostliny i živočichy a sledujeme jejich vazby v přírodě. Naše vycházky směřují 

například po Muzikantské stezce nebo do Smetanových sadů. Na Čapce u Bukovic jsme nedávno sledovali bohatou populaci silně ohroženého druhu 

vstavače mužského. Od ledna mezi nás zavítala také děvčata ze ZŠ Česká Ves. Všem dětem děkuji za jejich dosavadní dobrou práci v kroužku. 

        Ing. L. Niklová 

Ochrana ptactva 

 
Nadšení pro ochranu ptáků vydrželo u dětí po celý rok, bas příchodem jara a hnízděním ptáků se ještě zvětšilo. Ptáky jsme přikrmovali 

prakticky až do dubna - podle toho, jak znovu napadal a roztával sníh. Na krmítkách, které mají děti vyvěšeny ve svých domovech i v areálu školy , 

mohly děti zblízka pozorovat stálé ptáky našeho kraje jako je kos, vrabec, sýkora, zvonek, strakapoud, později pěnkava a jiní. Od časného jara jsme 

pomocí dalekohledů pozorovali hnízdění ptáků v areálu školy a v parku. V hnízdních budkách nejčastěji zahnízďují sýkorky. Někdy se setkáme s 

vypadlým ptáčátkem z otevřeného hnízda (např. kosa) a láká nás pomoci mu doma dokrmováním. My však víme, že nesmíme ptáčátko odnést z jeho 

prostředí, protože někde poblíž jsou jeho rodiče, kteří jediní ho mohou dokrmit a to i mimo hnízdo. V činnosti budeme pokračovat i příští rok po 

prázdninách a zveme srdečně všechny děti jak do tohoto kroužku, tak do všech přírodovědných kroužků.  

 



  

                    Ing.L.Janoštíková 



  

 

Pěstitelské kroužky 
 

Po celý rok jsme pečovali o rostliny ve sklenících - hnojili,odplevelovali, kypřili, přesazovali, řízkovali a podobně. Každý má své nejméně 2 

pokojové rostliny, o které se stará s největší péčí. Nemohli jsme se dočkat jara, trápila nás studená půda a tak jsme si předpěstovali některé léčivé a 

okrasné rostliny ve skleníku v truhlících.Když nám to počasí dovolilo, dostal každý do péče svůj záhonek, na který si vysel mrkev, ředkvičku, hrášek a 

má zde takésazenice jahod. Po „zmrzlících“ jsme z truhlíků přesadili na záhonky mladé rostlinky divizny, šalvěje, heřmánku, dále břinek, smilek,zaječí 

ocásek, smil, mochyně a další. Těšíme se náramně na úrodu, i když víme, že ji budeme zčásti sklízet až v září. Naše první cesta po prázdninách povede 

rovnou do zahrady. 

 

Ing. L. Janoštíková 

 

Bylinky 
 

V druhé polovině roku činnosti našeho kroužku musím pochválit celý náš kolektiv, který nám pomáhal s výrobky na velikonoční výstavu, staral 

se o bylinky na zahradě, hlavně nejmladšího člena Radka Balonka, K. Hajnou, K. Cirjakovou, P.Rupovou a ze starších P. Kunovskou, T. Konečnou, P. 

Fibingerovou,J. Jonáše, E. Bendovou, D. Badiovou. Někteří s námi byli na zájezdě FLORA OLOMOUC a v přírodním ráji v Bystrovanech. A já se 

těším, že se opět sejdeme po prázdninách. 

                          P. Luljaková 

 

Kaktusářský kroužek 
 

Scházeli jsme se v pondělí v obnoveném skleníku a společně jsme na začátku prohlédli naše otrněné svěřence – co by tak od nás 

potřebovali. S přibývajícím sluníčkem jsme na jaře nezůstávali jen u rozmnožování (řízkování, výsevy), teorie, obrázků, poznávání rostlin a her jako 

během zimy. Přidávali jsme sukulentům vodu i živiny,abychom je viděli pěkně růst. Ty spokojené se nám také odvděčily krásnými květy. Kvůli nim se 

rostliny vlastně pěstují. Kvetoucí rostliny jsou jedněmi z nejkrásnějších organizmů, a kaktusy nás o tom přesvědčily také! Jak žijí kaktusy nyní? Oproti 

zimě zvětšily svůj objem, doplnily zásoby vody. Rostou a sílí. Kvetou. Malým pichláčkům se po výsevu daří překonávat nástrahy plísní a hub. 

Parapety se více zaplnily – to je svědectví, že se nám daří.Do nadcházejících dnů lze čekat zdárný vývoj všech kaktusů 

a sukulentů. Některé přinesou semena a budeme moci opět vysévat.Ale nečekáme pouze to. S blížícím se novým školním rokem očekáváme, že mezi 

nás druhým rokem přibude více přátel těchto zelených ježků. Chceš mezi nás přijít také Ty? 

                                                                              

Ing. Jaroslav Kuben 

Chovatelství drobných zvířat 
 

Školní rok utekl jako voda a my jsme se toho hodně naučili a více se skamarádili. Žáci, kteří měli výdrž a tu správnou lásku ke zvířátkům, 

chodili pravidelně a nic jim nebylo zatěžko! Vždyť nám všem jde o ta zvířátka v zajetí, odkázaných pouze na NÁS! Bohužel a i naštěstí přestali 



  

docházet ti, kteří tento kroužek brali jen jako vyplnění času, z donucení nebo z pochybné frajeřiny! Všichni ostatní pochopili, že starat se o zvířátka je 

činností náročnou a že zvířátka nelze polidšťovat. Pro kvalitního chovatele je největší odměnou zdraví svěřených kamarádů a hlavně odchov mláďat. A 

my se máme opravdu čím chlubit! Děti také pochopily, že matky narozených miminek mohou být nervózní a útočné. Přirozeně se bojí o své děti. 

Přebytky prodáváme, neboť SMP není nafukovací a zvířátka se dostanou do milých rukou. Za lásku a péči o ně pojedeme 16.6. do ZOO-Olomouc a 

„ráje rostlin“ v Bystrovanech. 

                          Ludmila Hájková 

 

 

 

Chtěla bych pochválit všechna děvčata, která vydržela aždo konce. Luštily jsme křížovky, řešily hlavolamy, hrály jsme si, aletaké pilně 

pracovaly. Želvy, činčily, osmáci degu, pískomilové, žáby drápatky a žebrovníci, které jsme měly na starost, se měli jako v bavlnce. O prázdninách 

nám po nich bude smutno, ale my to vydržíme a v září jsme tu zase. Věřím, že mnohé z toho, co jsme si povídaly, nezapomenete a že vám to 

nejdůležitější utkvělo v hlavě. Chraňte přírodu! 

Krásné prázdniny                  

 přeje Lenka Dudková 

 

Rybářský kroužek 
 

S jarem se každý rybář těší na novou sezónu a také my jsme sev tomto čase přesunuli z uzavřené místnosti do otevřené krajiny – 

k rybníku. A právě tady jsme si v praxi odzkoušeli všechno to, co jsme sev prvním pololetí naučili.A že to není vůbec jednoduché - o tom se 

přesvědčili naši malí rybáři,kteří teď mají čas lovit celé prázdniny.V příštím školním roce se budeme těšit na nové milovníky ryb, na vás, kteří si chcete 

„udělat“ rybářský lístek. Je pro to nutné mít rád přírodu,vodu, ryby (nejenom ne pekáči ) a chodit do 4. třídy. 

Těší se na vás Petr Latzel a Radovan Kolek 

 

Včelařský kroužek 
 

Činnost našeho kroužku je v letošním roce bohatší o přímý kontakt se včelstvem a jeho ošetřováním. Podařilo se nám pořídit 

základní pomůcky a tato skutečnost se jistě odrazila ve výsledcích, kterých jsme dosáhli. Ve dnech 23.-24. dubna 2005 jsme se zúčastnili „Setkání 

včelařských kroužků mládeže“ ve Frýdku- Místku, které pořádal Český svaz včelařů. Celkem soutěžilo 45 dětí ze severní Moravy a Slezska ve dvou 

kategoriích – mladší 1.-6. ročník a starší 6.-9. ročník. Soutěžilo se v jednotlivcích a také kolektivně. Náš kroužek obstál v náročné konkurenci 

následovně: 

V kategorii mladších byla udělena dvě první místa a obě vybojovala naše děvčata se shodným počtem bodů : 

1. Petra Kunovská 43 bodů 

1. Martina Guzejová 43 bodů 

3. Eliška Bendová 36 bodů, 10. Lukáš Balonek 



  

V kategorii starších jsme měli jednoho zástupce – Pavla Kubu, kterýse umístil z 22 soutěžících na 6. místě se ziskem 38 bodů.Kroužek jako 

celek se ziskem 24 bodů z možných 25 vybojoval 1. místo a byl odměněn při slavnostním vyhodnocení za účasti zástupců ÚV ČSV, poslance 

Parlamentu ČR, OV a ZO ČSV F-M, starostky města a dalších významných hostů. Martina Guzejová a Pavel Kuba se v období prázdnin zúčastní Letní 

školy mladých včelařů v Nasavrkách, kde načerpají nejen nové síly, ale i znalosti a dovednosti ve vedení včelstev.Po prázdninách se doufám opět 

sejdeme a budeme pokračovat v započatém díle. Noví zájemci jsou vítáni! 

                     Josef Mrkvan 

 

Zdravé vaření 
 

Rok uběhl jako voda a končí i naše „zdravé vaření“.Snažili jsme seněco nového naučit, smažili, pekli a někdy i připálili a přesolili...Když se 

dílo podařilo – nezbyl ani drobek, dokonce jsme nosili ochutnávky kamarádům do teraristického kroužku a jak jim chutnalo! Dobrou chuť a 

nashledanou po prázdninách! 

       Jana Kokešová 

 

Astronomický kroužek 
 

Jaro a začátek léta jsou pro mladé astronomy z Jesenické hvězdárny období, která znamenají nejen konec školy a blížící se vysvědčení,ale 

hlavně méně možností pozorovat oblohu v astronomickém kroužku. Astronom však není jen tvor noční, nýbrž také tvor se zájmem o techniku. Té je i v 

astronomii požehnaně. Proto se poslední týdny v kroužku věnujeme astronomickému „nádobíčku“ – zrcadlům, čočkám, dalekohledům a nyní 

pokračujeme kosmonautikou. Povídáme si o raketových motorech, životě na oběžné dráze a o věcech, bez kterých se moderní kosmonautika neobejde 

– navigace, stabilizace apod. Velice působivá byla ukázka činnosti raketových motorů na tuhé pohonné hmoty v praxi. Rakety z našeho kosmodromu 

létaly jedna báseň. Bez jakýchkoli závad odstartovalo 6 raket typu SILVESTR 2005. Odpalovací zónutvořilo hřiště ZŠ Průchodní a jako odpalovací 

rampa posloužila prázdná láhev Chardonay, ročník 1996. Obsluhu kosmodromu jsem zajistil osobně a teprve v bezpečné vzdálenosti přihlíželi 

kroužkaři.Nyní nás po přehlídce jarní oblohy čeká už jen závěrečný TESTÍÍÍK, na který se všichni malí hvězdáři moc těší. Přeji všem čistou oblohu.  

                      Radim Brnka 

 

 

 

 

Vlastivědný kroužek 

 

Také ve druhém pololetí se členové Vlastivědného kroužku seznamovali se světem geologie a geomorfologie Jesenicka teoreticky i prakticky. I 

přes dlouhodobou přítomnost paní Zimy (a zejména sněhové pokrývky) byly při každém setkání určovány nerosty a horniny, které členové kroužku 

obětavě přes týden získali. Přitom se prokázalo, že jak v materiálech pískovišť, tak v klasickém posypovém materiálu, lze najít zajímavé ukázky 

s vysokou genetickou a estetickou úrovní. Ještě zajímavější byly pravidelné vycházky do terénu (každou třetí sobotu). Tak jsme kupř. prošli krasovým 

územím Supíkovic, kolem šachtové vápenky z roku 1856a Velkého Špičáku do jeskyní Na Špičáku. Mimo jiné jsme přitom na poli objevili kruhy ve 



  

sněhu, které však nevytvořili mimozemšťané, ale teplejší vzduch proudící z podzemních prostor.Další vycházka přivítala Jaro nejen opečením prvních 

jarních buřtů,ale i odběrem vzorků amfibolitu (s krásnými vyrostlicemi aktinolitu a živce). Den Země oslavil Vlastivědný kroužek (ve spolupráci s 

celou SMP, LS Jeseník, Radnicí a paní inženýrkou Damcovou, panem Květošem Novákem a donátorem akce - zejména Zlatého pokladu - panem 

Františkem Žákem, okresním předsedou MoDS) vysazením tří buků v prostoru bývalého statku Lásky, Víry a Naděje. A tak vstoupil Vlastivědný 

kroužek aktivně i do světa antropogenní geomorfologie - do jedné z jejích oblasti - dotváření krajiny. 

 

 

 

Geologicko-geomorfologické vlastivědné vycházky 
 

- 8.10.2004 - vycházka do Stálé geologické expozice Vlastivědného muzea  Jesenicka (VMJ), počet účastníků - 11 

 

- 16.10.2004 - vycházka do ložiska Leo (svah Zlatého chlumu) a na Čertovy kameny , počet účastníků – 7 

 

- 20.11.2004 - vycházka kolem části kamenných památek města Jeseníku a poté do VMJ na výstavu o Zlatohorském rudním revíru počet účastníků - 6 

 

- 18.12.2004 - vycházka do Lázní Jeseníku za jejich historií, výchozy skalního podloží, horninami pomníků a pramenů a geomorfologií této části 

Jesenicka , počet účastníků - 4 

 

- 15.1.2005 - vycházka do Horního kamenolomu pod Smrčníkem, sedla Na Pomezí a odtud do Lázní Jeseníku a poté do Jeseníku počet účast.– 5 

 

- 12. 2. 2005 - vycházka do sídlo Slezského kamene, a.s. a poté kolem další části kamenných památek města Jeseníku, počet účastníků – 10 

 

- 19.3.2005 - vycházka do Supíkovic k šachtové vápence z roku 1856 a kolem Velkého Špičáku do Jeskyní Na Špičáku- počet účastníků – 6  

 

- 16.4.2005 - vycházka spojená s vynesením Morany a pečením prvních jarních buřtů ke skalním útesům jesenického amfibolitového masívu z. od sv. 

Anny na Křížovém vrchu, počet účastníků – 9 

 

-22.4.2005 - vycházka do světa přírodní a antropogenní geomorfologie spojená s výsadbou buků jako ochrany proti sesouvání svahů , počet účastníků – 

5 

 

- 13.5.2005 - vycházka za nerosty a horninami náplavu řeky Bělé počet účastníků – 8 

 

- 18.6.2005 - vycházka za souvky (materiály pevninského ledovce) Vidnavska 

      RNDr.Jan Hauk 



  

 

Víte že... 

 
... se na hvězdárně podařilo výrazně obměnit exponáty v malé paleontologické sbírce dokumentující vývoj života na naší planetě. Z nových přírůstků 

se jedná zejména o unikátní, velmi zachovalý velký zub dravého dinosaura rodu Spinosaurus,úlomky obrovských vajec býložravých dinosaurů a nové 

otisky prvohorních rostlin? 

 

... od 22.8.-26.8. 2005 proběhne Příměstský letní tábor s koňmi pro děti od 10 let? 

 

...od 1.8.-5.8. 2005 proběhne Příměstský poznávací tábor pro děti? 

 

... v příštím škol. roce se můžete přihlásit do nových kroužků:Chovatelství exotického hmyzu, Pěstitelství exotických rostlin a Chovatelství psů ? 

 

... ve škol. roce 2004/2005 jsme uspořádali 304 příležitostných akcí ( exkurze, výstavky, vycházky, zájezdy, soutěže, besedy, výukové programy ), na 

kterých bylo 11 216 účastníků – 9 577 dětí a 1 639 dospělých ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

I.pololetí 

2005/ 2006 
                                                                     

 

 

Vážení rodiče, milovníci přírody! 
 

Snažíme se  postupně vás seznamovat s tím, co v naší stanici děláme, kteří lidé nám  pomáhají, co se nám povedlo a co nového chystáme.  

 Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 33 kroužků z původní nabídky 44 zájmových útvarů. A jak jsme vám v červnu slíbili, rozšířili jsme 

naši nabídku  o Chovatelství psů.  
 

Vedoucí kroužku je Lucie Řezníčková, předsedkyně kynologického svazu, která ve spolupráci s dalšími členy chystá projekt  

s protidrogovou tématikou Psí duše  pro děti ze základních škol. Máme se na co těšit! 

 Psům se věnuje od útlého mládí, má velké zkušenosti s chovem Německých ovčáků. Na schůzky chodí v doprovodu své fenky Elinky. 

Společně se snažíme dětem přiblížit psí řeč a seznámit je s výcvikem přímo na cvičišti. Postupně se učíme, co dělat s malým štěňátkem, jak se o něj 

postarat, jak mu poskytnout první pomoc . A naše hlavní zásada zní : pejsek je na nás závislý 24 hodin denně po dobu minimálně 10 let. A to si musí 

každý uvědomit dříve, než si psího kamaráda pořídí. 

                                                 

Dalším novým kroužkem je Chovatelství exotického hmyzu, který vede pan Květoslav Novák. Od raného dětství se zajímal o živou i 

neživou přírodu, ale z opravdu širokého záběru nakonec zvítězil hmyz. Již 10 let se věnuje chovu exotického hmyzu a má ho doma opravdu velké 

množství. Od letošního roku zakládá spolu se svými svěřenci terária i u nás ve stanici. 

 V prvním pololetí se chlapci  postupně seznamovali se základy chovatelství několika druhů brouků a strašilek. Vyzkoušeli si, že to není zdaleka 

tak snadné jako chovat některé hlodavce. Než se však naučí tu spoustu věcí souvisejících s tímto koníčkem, uplyne ještě hodně času, neboť je to bohatá 

studnice zábavy, poznání a krásy. 

 Chtěl bych touto cestou popřát všem  mým klukům hodně zvídavosti a tolik potřebné trpělivosti do dalších dnů či let, ale to už záleží na každém 

z nás.                 



  

Květoslav Novák 



  

  

Podařil se nám otevřít kroužek Chovatelství drobného zvířectva pro handicapované děti, který vede paní Ing. Ludmila 

Janoštíková.Ve čtvrtek mezi  patnáctou a šestnáctou hodinou se schází  děti ve specializovaném chovatelském kroužku. Tuto dobu jsme totiž nabídli 

dětem s nějakým handicapem, které mají rády zvířata a chtěly by o ně pečovat stejně  jako děti ostatní.V konečné podobě vznikl kroužek integrovaný, 

to znamená, že jej navštěvují děti s handicapem i bez něj. Mezi dětmi navzájem vznikají pěkná přátelství, vzájemná pomoc při práci  se zvířaty se stala 

samozřejmostí. Děti se na svá zvířátka těší po celý týden a pravidelně jim nosí jablíčka, mrkev, sušený chleba, zrní a jiná krmiva. Zvířátka je za jejich 

lásku a péči odměňují důvěrou, mazlením, laskáním a pohledem krásných očí.Ve zbývajícím čase se zabýváme tvořením různých výrobků z přírodnin 

a jiných materiálů.Pochvalu si zaslouží Nela Serafimidisová, Martina Diasová, Michalka Macková, dále Anetka Vencálková, Saša Mžigodová a 

Kryštůfek Mžigod. Kryštůfek, přestože chodí ještě do školky, navštěvuje chovatelský kroužek již několikátý rok.Velký dík patří také paní 

Serafimidisové, která s námi pravidelně tráví čas a je pro všechny velkým přínosem. 

Srdečně zveme a rádi uvítáme všechny děti, které by se k nám chtěly přidat.             

  Ing. Ludmila Janoštíková 

 

Zájmový útvar Kamarádi divadla je další novinkou tohoto školního roku. Divadelní soubor Průvan pod vedením V. Fačevicové bude letos 

slavit už své desáté narozeniny. Každoročně se účastní přehlídky divadelních amatérských souborů ŽATVA, děti se účastnily  Dětské scény v Ostravě, 

zahrály si v Polsku a umístily se na 1. místě v soutěži dětských divadel „Mikulovický škrpál 2005“. Nyní chystáme pohádku „Ať zvířátka nežalují“, 

kterou chceme nabídnout dětem 1. stupně ZŠ. 

 

 Na podzim se nám podařilo získat finanční dotaci od nadačního fondu Veronica na vybudování naučné stezky dřevin v areálu naší zahrady. 

Chceme ji nabídnout pro výukové programy  třídních kolektivů celého jesenického regionu. Projekt má být dokončen do června 2006. 

 V listopadu jsme vyhodnotili l. kolo Přírodovědné korespondenční soutěže pro MŠ, ZŠ, Speciální školy a gymnázium, které se tentokrát 

účastnilo 277 dětí z celého regionu Jeseník. Drobné věcné ceny od našich sponzorů České lesy a.s. a partnerů Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

si odnesli žáci z těchto škol 

 I. kategorie:  1. ZŠ Javorník II.B 

  MŠ a ZŠ Kobylá nad Vidnávkou -  1.-3. roč. 

     2.ZŠ Skorošice  

MŠ Vápenná 

    3.MŠ Široký Brod 

 jednotlivci     1.J. Zetocha ZŠ Javorník 

     2.O. Lexman      ZŠ Bělá pod Pradědem 

  3.V. Dlouhá ZŠ Javorník 

II. kategorie:   1.ZŠ Vidnava,   kolektiv dětí III.B 

                         2.ZŠ Bělá pod Pradědem, kolektiv dětí IV.tř 

                         3.ZŠ Skorošice ZŠ Fučíkova 

 



  

jednotlivci 1. B. Čmelová ZŠ Javorník – s pochvalou 



  

III. kategorie:  1. ZŠ Nábřežní Sasanky VII.tř. 

2.        ZŠ Javorník VII.A V. Micáková... 

3. ZŠ B. Němcové VII.A Gumítci 

ZŠ Nábřežní Slunečnice 

jednotlivci 1.     M. Surovíková VI.A ZŠ Javorník 

 

IV. kategorie: 1. ZŠ B. Němcové  Smajlíci  VIII.A 

        2. ZŠ Žulová IX.tř. 

3.        ZŠ Nábřežní, Špagetky VIII.tř. 

jednotlivci 1. L. Trčková IX.tř. ZŠ Mikulovice 

 

Všem účastníkům děkujeme a blahopřejeme! 
 

 Před Vánocemi jsme opět pozvali děti z mateřských a základních škol do Rytířského sálu Vlastivědného muzea Jeseník, kde jsme uspořádali 

výstavu vánočních ozdob a dekorací. Děti si vyzkoušely práci s vizovickým pečivem, zabalily dárek, pověsily vlastní ozdoby na stromeček a také si 

připomněly staré vánoční tradice našich předků. Povídali jsme si o tom, jak se slaví Vánoce u nás, ale také v různých zemích celého světa. 

 O tom, jak šikovné jsou dětské ruce, nás přesvědčil Vánoční jarmark, který se konal 16. prosince na školním dvoře naší školy. Počasí nám 

moc nepřálo, sníh, déšť a vítr nám to trošku kazil, ale děti i rodiče si odnesli milé vánoční drobnosti. 

  

S novým rokem přišla velká změna. Od 1.1. 2006 jsme součástí Domu dětí a mládeže Jeseník. Tím končí naše úzká spolupráce se Základní 

školou Jeseník, Průchodní  154. Je nám to  líto, protože spolupráce byla skvělá…Ale věříme, že spojení volnočasových aktivit do jedné organizace 

přinese mnoho dobrého pro nás pro všechny. S touto změnou přišla i nová pracovnice Ing. Jana Hálová, se kterou se děti budou setkávat v zájmových 

útvarech Chovatelství drobného zvířectva, Vlastivědný kroužek, Přátelé přírody, Pěstitelství a také ve třech skupinách Angličtiny pro děti na MŠ 

Kopretina. 

Na tomto místě bych vás ráda seznámila s činností  svých kolegů v Domě dětí a mládeže Jeseník. 

 
V novém školním roce jsme pro vás připravili 76 zájmových kroužků, ve kterých  pracuje  celkem 936 dětí a spolupracuje s námi 54 

externích pracovníků v celém jesenickém regionu. 

 

 

V I. pololetí proběhla řada sportovních soutěží a turnajů  pro ZŠ i SŠ  – okresní kola v odbíjené SŠ , ve stolním tenisu, tradiční soutěž ve skoku 

vysokém Vánoční laťka. Velice se vydařilo okresní kolo v přespolním běhu, které se konalo v lyžařském areálu Miroslav v Lipové Lázních. Pořádali 

jsme také  KK v přespolním běhu, které se konalo tradičně ve Smetanových sadech. Mladí šachisté se utkali jako každoročně v okresním kole . 



  

Pro sportovní zápolení dětí a mládeže Jesenicka byly připraveny i další soutěže a  turnaje. Rádi bychom poděkovali všem , kteří se s námi na 

pořádání uvedených sportovních akcích podíleli. 



  

Z dalších programů a akcí v DDM to byly výukové programy pro 1. st. ZŠ – Seznamujeme se s ilustrátory dětských knih – Adolf Born,  Josef 

Lada a české Vánoce, kterých se zúčastnilo přes 200 dětí. 

Velký zájem byl letos opět ze strany veřejnosti o tradiční Bazar dětského oblečení, obutí a sportovních potřeb, který se konal na podzim. 

 Podzimní prázdniny patřily turnaji ve společenských hrách a práci na PC. Zorganizovali jsme okresní kolo výtvarné soutěže Vánoční malování, 

mateřské školy z okolí využívají  pro první seznámení s hlínou  -  Keramickou školičku . Pro školní družinu a školní kluby připravujeme odpoledne 

soutěží „ Pátek v DDM“ .  

V rámci příhraniční spolupráce (Euroregion Praděd), jsme se už podruhé s PTTK Prudnik podíleli na Mikulášském výstupu ( Rajd 

Mikolajkowy) na Biskupskou kupu, kde společně české a polské děti vítaly Mikuláše ,  a bylo nás tam v sobotu 3. prosince kolem 150 .  

V současné době připravujeme další okresní kola sportovních soutěží a turnajů , okresní kola vědomostních soutěží – Dějepisné olympiády, Olympiády 

v českém jazyce pro ZŠ i SŠ, regionální přehlídku v uměleckém přednesu mládeže – Wolkrův Prostějov. 

Ve spolupráci s MKZ uspořádáme 15. března okresní kolo v dětské recitaci v klubovnách jesenického divadla. Také už máme připravenou , či 

připravujeme, obsahovou náplň letních táborů, zejména příměstských.  

Rádi bychom vám již teď nabídli program pro vaše děti  na jarní prázdniny (od 6. do 10. března) : 

 

Pondělí - Šachový turnaj (pro žáky ZŠ) -  od  9,00 hod. 

6.3. 2006 

Pojďte to zkusit s námi (1.část) - keramika pro veřejnost  
( program je dvoudenní , v pondělí a pátek , abyste si mohli dokončit výrobek) úhrada 30,- Kč za oba dny 

    

Úterý   - Seznamte se s PC - od 9,00 hod. (DDM) 

7.3. 2006 

 

Středa  - Puzzlejáda – soutěž ve skládání puzzlí  - od 9,30 

8.3. 2006 hod. v DDM 

 

Lyžování v lázních Jeseník – sjezdovka VLL,  od  10,00 do 12,00 h. 

 

Seznamujeme se s PC – od 13,30 do 16,00 hod. v DDM 

 

Čtvrtek - Drátování  - keramiky, skla , kamínků . (přineste si 

9.3. 2006 to, co chcete odrátovat) – DDM od 9,30 hod. 

 

 

Pátek     - Pojďte to zkusit s námi (2. část) – keramika pro 

10.3. 2006  veřejnost ( pro účastníky pondělního programu )  od 9,00 hod. v DDM 

 



  

                    Mgr. Jiří Hanefl, Mgr. Alena Hůževková, Iva Janošťáková 



  

Víte, že...             

 
... jsme navázali úzkou spolupráci s Hnutím Brontosaurus Jeseníky? 

 

... 3. dubna instalujeme výstavu v kině POHODA? 

 

...4. dubna otvíráme Velikonoční výstavu v Rytířském sále Vlastivědného muzea Jeseník? 

 

...chystáme 22. dubna v rámci akce Otvírání Země  Den otevřených dveří v naší stanici? 

 

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

 

... na konci školního roku plánujeme navštívit Zoologickou zahradu v Ostravě a arboretum u Opavy? 

 

...máme ještě volná místa v našich kroužcích? 

 

              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

II.pololetí 

 2005/ 2006 
                                                                     

 

 

Bez práce nejsou koláče a my už máme napečeno... 
 

 Máme pro Vás malou ochutnávku toho, co nám ve druhém pololetí době udělalo největší radost: 

Zima byla mezi námi, ale už je za horami! Konečně jsme přivítali jaro... 

 

3.4.-28.4. Výstava ke Dni Země v jesenickém kině POHODA - zde jste si prohlédli výrobky  dětí ze zájmových kroužků naší stanice a vítězné  

práce Přírodovědné korespondenční soutěže pro děti od  3-15 let. 

5.4. – 14.4. Výstava s jarní tematikou v Rytířském sále Vlastivědného muzea spojená s besedou „Jak prožívali velikonoční čas naši předkové“. 

11.4. 2006 Okresní biologická olympiáda kategorie „C“- děti ze škol jesenického regionu si porovnaly své síly v biologických disciplinách. 

17.-21.4.          Den Země v kině POHODA pro žáky 1.-9. roč. – 

psali jsme  vzkazy planetě Zemi 

19.4. 2005 Beseda s pracovníkem CHKOJ  a dětmi ŠD. 

21.4. 2006 Zájezd FLORA Olomouc a  ZOO Kopeček 

22.4. 2006 Otvírání Země přivítali jsme jaro mimo   jiné i dnem otevřených dveří v naší stanici a průvodem masek s jarní tematikou. 

 

Sluníčko jsme lákali naší Velikonoční výstavou v Rytířském sále Vlastivědného muzea Jeseník, kde se nám sešlo na besedách přes 400 dětí 

z MŠ a ZŠ celého jesenického regionu. 



  

V sobotu 22. dubna jsme slavili Den Země a sešlo se více jak 200 kamarádů, malých i velkých, kteří konečně poslali Zimu po vodě pryč, 

otvírali  s vílami studánky, opékali buřty na prvním ohýnku, prohlédli si výstavu v místním kině Pohoda, kde jsme instalovali nejlepší práce naší 

Přírodovědné korespondenční soutěže, které se zúčastnilo bezmála 500 dětí z celého jesenického regionu.  

 

Ve stanici mladých přírodovědců si návštěvníci prohlédli naše zvířátka a ve sklenících exotické rostliny. Na nádvoří se tancovalo, jedli jsme 

koláče a ochutnávali med našeho Včelařského kroužku. Pro děti byly připraveny zábavné činnosti sportovní, výtvarné, dopravní a také si mohly 

vyzkoušet, jak se pletou košíky z proutí a že pracovat s hlínou je pěkná fuška, ale krásná! 

 

Na své si přišli i milovníci pejsků. Malá plemena nám předvedla agility - překážkovou dráhu, na které chovatel předvádí dovednost svého 

svěřence. Na velkých  plemenech jsme obdivovali poslušnost psů a odvahu chovatelů.  

   

Celý náš den provázely soutěže: Nej...pozdrav planetě Zemi, soutěž o nejdelší žížalu "Plastůlii", vyrobenou z prázdných kelímků od jogurtů, 

soutěž o nejkrásnější namalované sluníčko, které  nám celý den přálo a hřálo... 

 

Nás hřálo u srdíčka vědomí, že jsme mohli být spolu s Hnutím Brontosaurus a Městskými kulturními zařízeními Jeseník hlavní  pořadatelé tak 

vydařeného dne. 

 

                                     

 

Ahoj Země! 

 

Děkujeme za každý den, 

který s Tebou můžeme prožít  

a za Tvé dary, které nám každý den dáváš! 

A proto Tě prosím – nebuď tak krutá k lidem,  

kteří za nic nemohou, nevyháněj je z jejich domovů 

a měj nás všechny za své kamarády. 

Děkuji.    

P.S. Nevyhodím už ani jeden papírek do přírody! 

 

   Anna Indrová (vítězný pozdrav planetě Zemi) 



  

 

V pátek 5. května jsme pořádali již třetí ročník místního kola Zelená stezka - Zlatý list 2006 v přírodovědně ekologických disciplinách. 

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

- činnost kolektivu  - Ing. Jana Hálová - pracovnice DDM Jeseník 

- ochrana životního prostředí - Ing. Lenka Niklová - CHKOJ 

- rostliny - zahradnice Pavla Luljaková - pracovnice DDM 

- rybník, řeka - Ing. Ján Raško  - Český rybářský svaz 

- les - Ing. Petr Kučák - Lesy ČR 

- hmyz - Josef Mrkvan - učitel včelař         

- astronomie - Pavel Klásek - správce hvězdárny 

- ochrana ptactva - Zdeněk Hájek - ornitolog 

- zvířata - Ing. Ludmila Janoštíková - pracovnice DDM Jeseník 

- geologie - RNDr. Jan Hauk - pracovník Vlastivědného muzea Jeseník 

 V letošním roce startovalo 89 dětí. Do krajského kola postoupila družstva mladších  i starších žáků Gymnázia Jeseník. Blahopřejeme a 

současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! 

 Ve stejný den se nám podařilo slavnostně otevřít naučnou stezku dřevin na naší zahradě. Návštěvníci se zde mohou zastavit na 25 stanovištích a 

dozvědět se spoustu zajímavých informací o popisovaných dřevinách. Nadační fond Veronica  nám přispěl částkou 6 000 Kč. Děkujeme.  

 Tato stezka bude sloužit denně třídním kolektivům a  veřejnosti každé pondělí a středu od 15.00 - 17.00 hod., spolu s prohlídkou zvířátek. 

Přijďte se podívat! 

 Ohromnou radost nám udělaly děti z Pěstitelského kroužku pod vedením paní Pavly Luljakové, které obsadily první místo v celostátní 

korespondenční přírodovědné soutěži. Hlavními organizátory jsou Český svaz včelařů, Českomoravská myslivecká jednota, Český zahrádkářský svaz a 

Český rybářský svaz. V jejich časopise vychází 60 velmi náročných otázek, při jejichž řešení musí člověk vyvinout značné úsilí. V roce 2004 náš 

Včelařský kroužek tuto soutěž vyhrál a díky jim se  letos zapojily i děti z ostatních zájmových útvarů. Naši vítězové převzali   cenu v Lysé nad Labem 

v rámci celostátní výstavy NATURA VIVA za účasti sdělovacích prostředků a médií. Gratulujeme! 

Ve dnech 12.-14. května 2006 se čtyři členové včelařského kroužku zúčastnili oblastního kola soutěže „Zlatá včela 2006“ v DDM Luna 

v Příboře. Soutěž je pořádána Českým svazem včelařů s celostátním záběrem. Martina Guzejová  postoupila do celostátního kola, které se konalo 

koncem června v Nasavrkách. Srdečně  blahopřejeme a děkujeme panu učiteli včelaři Josefu Mrkvanovi. 

                                                           

 

 

 



  

Víte, že...    
 

- v oblasti tělovýchovy jsme zajišťovali všechna postupová kola – okresní finále soutěží podle termínové listiny. Např. florbal, košíkovou a halovou 

kopanou ZŠ i SŠ. V měsíci lednu až květnu se soutěží zúčastnilo více jak 2 000 soutěžících. 

  
- připravili jsme Bazar oblečení a obutí pro děti (Jaro,Léto), který navštívila více než tisícovka  koupěchtivých rodičů. 
- po pěti letech byl opět mezi děvčaty zájem o soutěž Dívka roku 2006 a tři dívky postoupily do regionálního kola v Mohelnici.  

 

- soutěže zpěváků lidových písní Zvoneček 2006 se zúčastnila padesátka dětí do 15 let. 

 

- pro děti a rodiče jsme uspořádali zájezdy na výstavu Flora Olomouc spojenou s prohlídkou ZOO, zájezd do ZOO Ostrava a arboreta Nové Dvory u 

Opavy. 

 

- výukových pořadů pro 1. st. ZŠ – o ilustrátorech dětských knih (Mirko Hanákovi, Zdeňku Smetanovi a Radku Pilařovi ) se v uplynulých třech 

měsících zúčastnilo 480 dětí. 

 

- proběhla také okresní kola soutěží vyhlašovaných MŠMT –Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce pro ZŠ i SŠ, recitační soutěže pro děti 

ZŠ a soutěže v uměleckém přednesu pro mládež Wolkrův Prostějov. 

 
- připravili jsme se  na prezentaci naší činnosti na Bambiriádě v Šumperku, kde se představil náš  divadelní soubor „ Průvan“ , taneční skupina JD, 

kroužek karate a své práce představila výtvarná dílna a keramické kroužky. 

 
- už několik let se podílíme společně na některých zajímavých akcích v rámci příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd. Koncem května jsme 

vypravili autobus rodičů s dětmi do nedalekého polského Prudniku na XXVII. ročník Rajdu maluchów . Jednalo se o pěknou turistickou vycházku 

rodičů s dětmi do areálu hipodromu v Chocimu, kde bylo přichystáno mnoho soutěží a programů pro děti i rodiče. 

 
- naši polští přátelé nás navštívili  v červnu na  turistické akci Jesenická 60, 25 a 15. 

 

- náš divadelní soubor Průvan se účastnil přehlídky amatérských divadelních souborů Žatva 2006, kde oslavil své desetileté působení příběhem 

s ekologickým zaměřením „Ať zvířátka nežalují“, se kterým vystupovali na výukových programech pro žáky I. stupně. 

 

- malí divadelníci byli  také součástí   Muzejní noci Vlastivědného muzea Jeseník, kde v roli permoníků vítali návštěvníky v oddělení geologie. 

 

- byli jsme jedni z hlavních pořadatelů besedy o Keni s afričanem Bonfacem Mbuguou v kampani Česko proti chudobě. 



  

 

- podíleli jsme se na vyhodnocení EKO soutěže v Lázních, kde jsme pro děti připravili kvízovou soutěž v přírodě a 22 dětí z Gymnázia Jeseník, které 

obsadily druhé místo, s námi jelo na zájezd do ZOO Ostrava a Arboreta Nové Dvory. 

 

- v rámci spolupráce s Kynologickou organizací Jeseník jsme zprostředkovali projekt Psí duše pro 1. stupeň ZŠ Průchodní  na Den dětí. 

     

- byli jsme jedni z hlavních pořadatelů oslav Dne dětí na Ranči Orel v České Vsi, kde jsme zajišťovali stanoviště: střelba ze vzduchovky, skákání 

v pytlích, prohazovačky, barevné kroužky,točení na hrnčířském kruhu, pletení košíků, drátování a zabezpečili jsme celé akci průvodní slovo. 

 

- v červnu jsme zahájili výukový program Koně na Ranči Orel v České Vsi pro děti ZŠ. 

 

- pořádali jsme besedu pro AKADEMII TŘETÍHO VĚKU v Rytířském sále Vlastivědného muzea Jeseník na téma: Péče o pokojové rostliny. 

 

- zahájili jsme výuku počítačové gramotnosti dospělých ve spolupráci s firmou ha-vel family Ostrava. 

 

- byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce posledních dvou skleníků, které budou  „v novém kabátě“ sloužit pro volnočasové aktivity dětem i dospělým již 

od nového školního roku. 

 

- DDM se musí do 30. září letošního roku přestěhovat do nových prostor. Využije se přitom uvolněné budovy ZŠ Průchodní, která přestěhuje svůj 

druhý stupeň na ZŠ Nábřežní. Novým sídlem bude konkrétně budova přisedající ke klášterní kapli. V souvislosti se stěhováním požádal DDM Jeseník 

zastupitelstvo Města Jeseníku o změnu názvu na Středisko volného času DUHA Jeseník. Název nebyl vybrán náhodně. D znamená děti a dospělí, U 

je učení, H jsou hry a A má symbolizovat aktivity. Vystihuje to všechno, na co bychom se chtěli jako středisko volnočasových aktivit zaměřit. Navíc 

na nádvoří budeme mít k dispozici hřiště, které postavila Duhová energie a tam  už dvě velké duhy jsou. Ač se to může zdát mírně násilné, nové 

prostory budou podle nás lepší. Po přestěhování bude Středisko volného času blíže centru města a navíc dá další prostor  úplně novým aktivitám  pro 

děti i dospělé.  

 

Přijďte mezi nás !  



  

 

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2006/2007 

 

sportovní 
výtvarné, hudební a 

dramatické 
přírodovědné ostatní 

Karate Užité výtv. činnosti 
Chovatelství  drob. 

zvířectva 
Počítače 

Cyklistika Keramika Chovatelství  psů Programování 

Florbal Tvořínek Chovatelství  koní Mladý novinář 

Košíková Výtvarná dílna Chovatelství  včel 
Mladý kameraman 

a moderátor 

Aikido Kytara 
Chovatelství exotic.  

hmyzu 
Malý kutil 

Cvičení ml. dětí Flétnička Chovatelství  plazů Malý záchranář 

Plavání Divadlo Rybářství Španělština 

Sportovní hry 
Loutkové a 

maňáskové divadlo 
Ochrana ptactva Angličtina 

Jiu-jitsu Video klub Akvaristika Němčina 

Kulturistika Westernové tance Pěstitelství 
Kroužek šermu a 

historie 

Volejbal Tance JD Bylinky Malý průvodce 

Stolní tenis Dívčí klub Astronomie Šachy 

Sportovně branný 
Patchwork, 

ruční textilní práce 

ZÚ  pro handicap.  

děti 
Zdravé vaření 

Posilování Relax pro ženy Přátelé přírody X 

Aerobic 
Začínáme s keramikou, 

točení na  kruhu 

(kurz pro dospělé) 
Vlastivědný X 

Gymnastika 
Patchwork, ruční 

textilní práce (kurz pro 

dospělé) 
Kaktusy X 

 



  

 

 

 

I.pololetí 

2006/ 2007 
        

 

 

 

 

 

 

 Vážení přátelé ! 
 

S letošním školním rokem přišlo i velké množství změn, věříme, že k lepšímu. Naší snahou je  přiblížit Vám rozšíření nabídky pro volný čas 

nás všech. 

 

DUHA zahájila svoji činnost... 

 

Dne 2.října 2006 bylo Středisko volného času DUHA Jeseník slavnostně otevřeno. 

  

Všichni přítomní, představitelé města, zástupce krajského úřadu, přátelé z Prudniku, první pracovníci zařízení, která tvoří 
SVČ a mnozí další, přáli tomuto zařízení pro volný čas  vše nejlepší a alespoň stejně dlouhé působení, v nových prostorách, 
jako bývalý DDM a SMP t.j. více jak 50 let. 



  

 

  

      

  

    

  

     

 

 

 V pondělí 2. října se z nádvoří na Průchodní ulici 154 ozývala hudba a mohutný dětský sbor, který otevřel písní Vadí, nevadí Středisko volného 

času DUHA  Jeseník  ( bývalý Dům dětí a mládeže Jeseník se stanicí mladých přírodovědců). A jak se v písní zpívá – zažít nudu, jó to vadí... tak 

v nových prostorách pro volnočasové aktivity pro nudu nejsou podmínky.  

DUHA je pestrá jako naše nabídka, kde  nabízíme více než 60 druhů zájmových kroužků pro děti i dospělé  v odděleních výtvarných, 

hudebních, dramatických, sportovních, vzdělávacích a přírodovědných činností.  

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/slavnostn%20oteven%20SV%20DUHA%20008.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/slavnostn%20oteven%20SV%20DUHA%20044.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3137.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3145.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3145.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3146.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3147.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/slavnostn%20oteven%20SV%20DUHA%20057.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3141.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3141.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/slavnostn%20oteven%20SV%20DUHA%20064.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3150.JPG


  

 

Naši milí hosté z krajského úřadu Olomouckého kraje, z Polska, z městského úřadu, sponzoři, bývalí dlouholetí pracovníci DDM a SMP 

Jeseník, zástupci základního školství, MKZ Jeseník a Mateřského centra Krteček si po slavnostním přestřižení vstupní pásky, prohlédli areál zahrady 

s nově opravenými skleníky, hvězdárnu, odchovny zvířat v přírodovědném oddělení a nově upravené prostory budovy přiléhající ke kapli. 

Chtěla bych poděkovat všem svým milým kolegům za vysoké pracovní nasazení při stěhování Domu dětí a mládeže a při přípravě nového 

zázemí, jmenovitě Mgr. Jiřímu Haneflovi, který obětavě, nad rámec svých povinností, přispěl ke zdárnému   průběhu, včetně fyzicky velmi 

náročných prací a ukončení celé akce v daném termínu  

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 126 kroužků  z více než 60ti  druhů aktivit, které navštěvuje 1493  dětí, mládeže i dospělých. 

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

Z nově otevřených deseti druhů  kroužků nabízíme : 

 

Loutkové divadlo         
 

 Vedoucí kroužku paní Blanka Táborská pro děti sama vyrobila krásné loutky, se kterými si chystají svou první pohádku. Moc se těšíme na  

jejich vystoupení, které bude na naší Bambiriádě  25. května. Držíme jim palce! 

 

 

Mladý novinář 

 

 O tom, že  dělat rozhovory a psát zajímavé články, které nás osloví, není žádná legrace ale zajímavá práce, se přesvědčili naši novináři. Spolu 

se svou vedoucí Mgr. Alenou Hůževkovou  se snaží dělat novinářskou práci, se kterou se můžete seznámit na našich stránkách www.duhajes.cz, kde se 

v rubrice Napsali o nás seznámíte s jejich literárními prvotinami.  

 

 

Mladý záchranář 

 

 Dlouhou dobu nám chyběl kroužek s tímto zaměřením., protože v každé době je důležité vědět, jak ochránit lidský život. Tento kroužek pracuje 

pod vedením zdravotní sestry paní Jany Častulíkové. Děkujeme také za pomoc při „rozjezdu“ i panu místostarostovi MUDr. Jiřímu Staňovi. 

 

 

Mladý detektiv 

 

 Dětskou hru na Četníky a zloděje zná asi každý z nás. V tomto zájmovém kroužku si děti pomocí kvízů a zábavných úkolů hrají na detektivy 

spolu se skutečnou pracovnicí POLICIE Markétou Oprchalovou. Účastníci si sami vyzkoušeli  na vlastní kůži, jaký „komfort“ nabízí cela předběžného 

zadržení. Zde i ti otrlejší byli rádi, když byla exkurze u konce. 

http://www.duhajes.cz/


  

 

Od nového roku mají členové nového vedoucího pana Ing.  Jiřího Bechynského, který dětem předává své  dlouholeté zkušenosti jako bývalý 

zaměstnanec dopravní policie. 

 

 

 

Patchwork pro ženy 

 

Nejenom děti ale i ženy u nás tráví volný čas. Na naši Vánoční výstavě v Rytířském sále Vlastivědného muzea vystavovaly krásné výrobky také 

ony. Jejich vedoucí Zdeňka Pěkná si kolem sebevytvořila velmi šikovnou skupinku. 

 

 

Keramika pro ženy 

 

 Stejně krásné jsou i výrobky z keramické dílny, kde se setkávají ženy s Mgr. Alenou Hůževkovou, která  je vede krok za krokem k objevování  

skrytých možností práce s keramickou hlínou. 

 

 

 

 

Keramika  a angličtina pro MŠ 

  

Velký ohlas má naše práce s předškolními dětmi. Zabezpečujeme výuku v keramické  dílně, kterou má na starost Iva Janošťáková. Výtvarná 

činnost se kombinuje s výukou angličtiny u paní učitelky Evy Ščobákové a Ing. Jany Hálové, kde se děti hravou formou seznamují se základy cizího 

jazyka. 

 

Španělština 

  

Pro mládež jsme letos připravili výuku dalšího cizího jazyka pod vedením  Marcose Hernandéze Vivase, která neprobíhá pouze v učebně ale 

také ve cvičné kuchyni. Dobrou chuť! 

 

Aranžování 

  

Kroužek aranžování rostlin navštěvují děti, které rády tvoří z živých i suchých rostlin různé výrobky podle ročních období. A nemusí to být 

pouze dívky  - chodí mezi nás i jeden chlapec. Kromě jiného jsme naaranžovali živé vánoční stromečky v květináčích na výstavě ve Vodní tvrzi. Po 

skončení výstavy tak stromečky neskončily v kontejneru jako stovky jiných, ale na zahradě SVČ Duha  porostou do dalších Vánoc. 



  

Country tance 

  

Konečně se nám po letech podařil otevřít taneční kroužek zaměřený na country tance, pod vedením Ludmily Pláškové. Každý týden  se děti 

spolu s několika dospěláky  setkávají za tónů skotačivých melodií. Jak jim to spolu jde, můžete posoudit na Bambiriádě dne 25. května v našem areálu. 

Moc se všichni těšíme! 

 

 

 

Divadlo 

 

 

Tentokrát jsme se vypravili za Divadelním kroužkem Průvan, jehož vedoucím je Víťa Ščobák.  Schůzku zahájili správnou „divadelní“ 

rozcvičkou, kdy se nejdříve rozhýbali a rozmluvili , procvičili výslovnost....A potom se už věnovali přípravě vlastní hry, se kterou se chtějí představit 

už v dubnu na jesenické Divadelní žatvě.  Pohádku připravují na motivy klasické české pohádky    O dvanácti měsíčkách, ale protože je herců méně 

než měsíčků, bude to pohádka O čtvero ročních obdobích.... Toto vám zatím smíme prozradit. 

 napsali Jakub a Martin   ze ZÚ Mladý novinář 

 

 

Včelařský kroužek 

 

 

Na začátku schůzky byli členové panem vedoucím pochváleni a odměnu měli opravdu sladkou – med ! Členové kroužku se připravovali pod 

vedením vedoucího pana Josefa Mrkvana k provedení, před zimou poslední, fimugace ve včelíně. Tato se provádí 3x s přestávkami v rozmezí 8 – 10 

dnů. Pozvali nás ke včelínu, kde se starají už 3 roky o dvě včelstva. V létě je včeliček v jednom úle 50 – 60 tisíc , teď už jenom kolem 30 tisíc. První úl 

mají na starosti chlapci, druhý děvčata . Nejdříve si připravili dýmák, který slouží ke zklidnění včel, ale také včelařský klobouk, rozpěrák a husí 

křidélko jako smetáček. Na filtrační papír se  

kápne léčivo, zapálí se a vloží do úlu. Výsledek každé fimugace je pečlivě zaznamenán a vyhodnocen. Zájmový kroužek pracuje čtvrtým rokem a jeho 

členové jsou velmi úspěšní na soutěžích . Zúčastnili se celostátní korespondenční soutěže , Martina postoupila do celostátního kola. Ve Frýdku- Místku 

si zajistila vítězství ve své věkové kategorii, stejně jako Pavel. Benjaminkem kroužku je Kryštof, který chodí do 1. třídy, ale přírodovědné kroužky 

navštěvuje už 3. rok. V tomto školním  roce připravují oblastní setkání mladých včelařů Zlatá včela, které se koná jednou za dva roky a tentokrát bude 

v Jeseníku. 

                           napsali Marek a Martin ze ZÚ Mladý novinář  

  
 



  

 

Chovatelství drobného zvířectva 

 

Chovatelské kroužky probíhají  každý den v týdnu a těší se velké oblibě dětí. Zvláště rády k nám chodí děti, které nemohou z různých důvodů 

chovat  zvířátka doma. U nás mohou lásku ke zvířatům projevit  při mazlení, při praktické péči, při získávání informací o jejich chovu a podobně. 

Během týdne  věnujeme s dětmi péči  o  domácí mazlíčky  ve SVČ Duha   14 hodin.  Každé dítě se stará o 1 - 2 zvířátka , která krmí, kartáčují jim  srst, 

mění denně čerstvou vodu, vyměňují podestýlku,  leští akvária a podobně. 

Letos jsme podstatně rozšířili chov  osmáka degu, který je mezi dětmi velmi oblíbený pro svoji družnou povahu. Z vlastního odchovu jsme rozšířili 

také chov činčil vlnatých. Podařilo se nám odchovat 3 mláďata a v současné době se těšíme na mláďátka od naší Sněhurky - bílé činčily, jejíž zbarvení 

je raritou. 

Rádi uvítáme všechny děti, které by se k nám chtěly přidat ve druhém pololetí. 

Těší se na Vás Ing. L. Janoštíková a Ing. Jana Hálová 

 

Chovatelské kroužky pro děti s handicapem 

 

Tento kroužek v našem zařízení probíhá druhý rok a má své kořeny v dřívější činnosti dnes již zaniklého sdružení Sluníčko v prostorách SMP 

Jeseník. V letošním roce se jej spolu s dětmi zúčastňují i rodiče. Děti s velkou láskou a zaujetím pečují stejně jako jejich vrstevníci o  svěřená zvířátka, 

ochočily si je a rády se s nimi mazlí. Nikdy nezapomenou přinést jim jablíčka, mrkev, tvrdý chleba, seno a podobně. Ve zbývajícím čase se zabýváme 

tvořením různých výrobků z přírodnin a jiných materiálů. 

Začátkem ledna nás navštívila paní redaktorka z Českého rozhlasu Olomouc a natočila o činnosti našeho kroužku pořad, ve kterém diskutuje s dětmi, 

rodiči i vedoucí kroužku Ing. Ludmilou Janoštíkovou. 

 

Ochrana ptactva 

 

I když je letošní zima neobvykle mírná, pomáhají děti z kroužku Ochrana ptactva ptákům tím, že je přikrmují. Přikrmování se děje několika 

způsoby - buďto sypeme zrní přímo na krmítka nebo vyrábíme tuková krmítka  nebo vyrábíme tak zvané prachatické sáčky.Ptáci se koupou i v zimě a 

tak sledujeme, zda mají dost vody v koupadle na zahradě SVČ Duha. Naše práce je obohacena tím, že každý člen kroužku je nově vybaven 

dalekohledem, takže můžeme jednotlivé ptáky sledovat všichni současně  a tak společně prožíváme krásné zážitky ze sledování ptáků. Kromě běžných 

druhů jsme sledovali hýla obecného a zimního hosta brkoslava severního. 

 

Rybářský kroužek 

 

Do rybářského kroužku chodí děti, které chtějí získat rybářský lístek a po složení zkoušek povolenku k lovu ryb. Kroužek probíhá ve dvou  

ročnících a členové se zde  naučí kromě jiného poznávat ryby, doby hájení ryb, způsoby rybolovu, co je to rybářský řád, a mnoho dalších věcí.V zimě 

se schází v klubovně SVČ Duha , na jaře pak tráví většinu času u vody. Do tohoto kroužku se nelze  přihlásit během druhého pololetí, proto zájemci o 

rybolov počítejte s příštím školním rokem. 



  

 

 

Teraristický kroužek 

 

O tento kroužek jeví velký zájem děti, které fascinují plazi a nemohou je chovat doma, protože jen málo rodičů je této dětské zálibě příznivě 

nakloněno. Ale hadi nejsou jen elegantní zvířata zářící všemi barvami, jsou to také divoká zvířata, která mohou být pro svého chovatele za určitých 

okolností nebezpečná. Aby mohly mít děti ze svých svěřených hadů nezkalenou radost, učí se v teraristickém kroužku vše potřebné k jejich životu 

v zajetí, také jak s nimi zacházet a podobně. 

Mezi našimi hadími  mazlíčky není žádný, který by pocházel z volné přírody, protože všichni plazi žijící v naší české přírodě jsou chráněni 

zákonem. Proto chováme cizokrajné, i když z umělého odchovu pocházející hady a ještěrky, na příklad krajty královské, hroznýše královské, užovky 

černé, užovky červené, gekončíky noční a další. 

 

 

Chovatelství včel 

 

 

Včelařský kroužek pokračuje i v letošním roce v činnosti podle schváleného rámcového plánu činnosti. Zaměřujeme se zejména na zkvalitnění 

chovu včelích matek tak, aby včelstva byla vybavena kvalitním chovným materiálem. 

V květnu u nás  chystáme Oblastní setkání včelařských kroužků mládeže z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. 

Předpokládáme účast asi šedesáti mladých včelařů, kteří budou v několika disciplinách prokazovat, čemu se dosud v kroužcích naučili. Náš kroužek 

bude mít velmi těžkou pozici, protože v předcházejících ročnících se na těchto setkáních velmi čestně umisťoval a dokonce v roce 2005 ve Frýdku-

Místku zvítězil.  

Nejlepší účastníci pak budou v červnu reprezentovat na Mezinárodním setkání včelařů Čech a Slovenska. Úkolů je před námi mnoho a věříme, 

že uděláme společně kus práce pro propagaci našeho střediska, města a jeho krásného okolí.                        Josef Mrkvan, 

vedoucí ZÚ 

 

 

 

Máme novou  počítačovou učebnu... 
 

Tradičně je v SVČ zájem o kroužky práce s počítači. Podařilo se otevřít novou počítačovou učebnu. Postupně jsou počítače napojovány do sítě 

a na Internet. Členové kroužků se seznamují se základy ovládání počítače, textovými programy i úpravou operačního systému. Individuálně získávají 

informace o řešení svých případných problémů  s počítačem doma. 

 



  

 

 

Ze sportu... 
 

Ve školním roce 2006/07 pracuje při SVČ DUHA 33 sportovních kroužků. Většinu vedou učitelé tělesné výchovy a kvalifikovaní trenéři. Ve 

své odbornosti dosahují velmi dobré úrovně. Členové kroužků získávají všeobecné tělesné schopnosti a speciální dovednosti daných sportů. Mnozí se 

pak věnují svým sportům i závodně. Zúčastňují se soutěží ve svých kroužcích, školách i sportovních oddílech ČSTV.  Zájmové kroužky se však 

neuzavírají ani méně nadaným dětem. Vedoucí sportovních kroužků se podílejí i na zajišťování tělovýchovných akcí SVČ.Vyhlašují také své vlastní 

akce pro zvýšení motivace členů kroužků. SVČ začíná také využívat tělocvičnu v areálu Základní školy na Průchodní a nabízí sportovní kroužky pro 

nejmladší žáky 1.stupně. Vznikl kroužek florbalu a košíkové. Jeho členové se připravují na svoje první utkání. Z příležitostných akcí se zajišťovaly 

soutěže ve spolupráci s OR AŠSK dle termínové listiny. Bylo uskutečněno 17 akcí s více jak 1000 účastníky. SVČ zajišťuje kompletní servis při 

organizování soutěží. Poděkování však patří jednotlivým učitelům tělesné výchovy na školách, kteří působí ve funkcích rozhodčích. Mezi SVČ a 

školami – především Gymnáziem je velmi dobrá spolupráce a to jak v oblasti pravidelné zájmové činnosti, tak při organizování soutěží. Z okresních 

kol soutěží je potřeba vyzvednout PŘESPOLNÍ BĚH, který se již ve druhém roce pořádal v pěkném areálu na Miroslavi za účinné pomoci pana 

ředitele ZŠ v Lipové lázních. Vysokou úroveň také má soutěž ve FLORBALU, kde po kvalifikačních utkáních dvojic se konalo finále na ZŠ ve 

Vidnavě.  FLORBAL patří v současné době k nejvíce se rozvíjejícím sportům, který se chlapcům, ale i děvčatům líbí o čemž svědčí účast všech 

středních škol v okresním kole. Úspěch vítěze okresního kola podtrhuje ta skutečnost, že Gymnázium vyhrálo i krajské kolo a bude reprezentovat 

Jeseník na republikové úrovni. Na družstvu Gymnázia se projevuje i to, že členové družstva trénují i v kroužcích SVČ. 

26.září se konal Olympijský den středních škol Jesenicka za účasti studentů z Glucholaz.  

Pořadatelem bylo SOU a SOŠ v Jeseníku pod vedením RNDr.Štěpána Rocha a Mgr.Karla Kapuše. Jako spolupořadatelé se na akci podílelo 

Gymnázium v Jeseníku a Středisko volného času DUHA. 

Soutěžilo se v atletických disciplinách, košíkové, odbíjené, střelbě ze vzduchovky a plavání za účasti více jak 200 studentů. 

      

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/KIF_3106.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/Olymp%20den/KIF_3111.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/Olymp%20den/KIF_3114.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/Olymp%20den/KIF_3119.JPG


  

 

                  

 

V měsíci říjnu začínají naplno pracovat zájmové kroužky a budova SVĆ i když je velká, mnohdy nestačí zájmu především dětí. Hlavními 

akcemi je opět sport a to především seriál přespolních běhů. Okresní kolo se konalo v pěkném areálu Na Miroslavi v Lipové lázních pod patronací 

místní ZŠ. Poděkování za připravení okresního kola v přespolním běhu v pěkném prostředí lyžařského areálu Na Miroslavi patří panu řediteli ZŠ 

Lipová lázně.Organizace krajského kola se ujala SOŠ a SOU Jeseník a krajské kolo se uskutečnilo na náročné trati ve Smetanových sadech.  
   

     

  

  

V přírodovědné a literární činnosti se mohou zájemci zúčastnit naučných výukových programů. Tyto jsou určeny především pro třídní kolektivy.  

Například : 

Přírodovědné programy   ŽIJEME NA JEDNÉ PLANETĚ 

- RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, SAVCI, PLAZI, PTÁCI  

   ( programy v délce 1 hodiny ) 

 -  STOPY ( 1 hodina ) -odlévání sádrových odlitků 

 -  RECYKLOVANÝ PAPÍR   ( 1 – 2 hodiny ) 

 -  EXKURZE PRO MŠ   ( 0,5 – 1 hodina ) 

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/Olymp%20den/KIF_3121.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/Olymp%20den/KIF_3121.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/Olymp%20den/KIF_3122.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/Olymp%20den/KIF_3130.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/Olymp%20den/KIF_3132.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/PB/kontropla%20ped%20startem.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/PB/kontropla%20ped%20startem.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/PB/ped%20startem%20.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/PB/start.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/PB/na%20trati.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/PB/po%20dobhu.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/PB/po%20dobhu.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/PB/v%20cli.JPG


  

- SLUNEČNÍ SOUSTAVA aj. 



  

 

LISTOPAD 2006 

 

Naplno se rozbíhají turnaje v míčových hrách - košíková a odbíjená středních škol. Jesenická liga v košíkové a další soutěže základních škol. 

Okresní kolo ve stolním tenisu se konalo 3.listopadu 2006 v herně stolního tenisu Jeseník. 

V příjemném prostředí herny se více jak 50 chlapců a dívek utkalo ve dvouhrách v soutěži jednotlivců, aby získalo co nejvíce bodů pro svoje školy. 

Ukázalo se, že v zájmových kroužcích na školách a klubech stolního tenisu rostou šikovní mladí stolní tenisté.  

 

Z výsledků :   

 DÍVKY  6. - 7. třída                            DÍVKY  8. - 9. třída       

1. Petra Halodová       Mikulovice   1. Jana Rychnovská      Javorník 

2. Markéta Turková    Jeseník   2. Denisa Beňová    Česká Ves 

3. Michaela Faksová    Jeseník   3. Petra Pohunková    Žulová 

        

    CHLAPCI  6. - 7. třída                             CHLAPCI  8. - 9. třída         

1. Lujáš Válek    Zlaté Hory       1. Jakub Šmirják    Javorník     

 2. Jan Vavrač        Jeseník    2. Michal Žák        Česká Ves 

 3. Roman Škapa    Mikulovice    3. Miroslav Trlica    Žulová 

 

 

 

 

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/OK%20ST%20ZS/nstup.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/Image/LINK/OK%20ST%20ZS/nstup.jpg


  

 

PROSINEC 2006 

 

  

Vánoční výstavka s besedou byla nejnavštěvovanější akcí SVČ. Běhěm 14 dní se zde vystřídalo více jak 50 třídních kolektivů a mnoho dalších 

jednotlivců. Návštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavého a někteří si odnesli i inspiraci pro výzdobu svých domovů.   

  

       

  

Na výstavě byly také ukázky z činnosti kroužku aranžování rostlin. 

V kroužku se děvčata naučí mnoho zajímavého. Fotoaparát je zachytil při vánoční činnosti. 

Děvčata připravovala ozdobení malého živého stromečku, který vyrostl v květináči a po vánocích si jej mohou vysadit třeba doma na zahradě. 

        



  

 

 

 

PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY: 

 

Pondělí - Turnaj v SUDOKU  -  od  9,00 hod. 

12.3. 2007 Mgr. Jiří Hanefl   

 

Úterý   - Batikování - od 9,00 hod. ( přineste si tričko, ubrousek...) 

13.3. 2007 Mgr. Alena Hůževková 

 

Středa  - Pojďte s námi do přírody – sraz v 8.30 hod. 

14.3. 2007 Ing. Jana Hálová 

 

Čtvrtek - Drátování  - keramiky, skla , kamínků . (přineste si to, co chcete odrátovat) –od 9,30 hod. 

15.3. 2007  Iva Janošťáková 

 

Pátek     - Malé hrátky se zvířátky – od 8,30 hod. 

16.3. 2007 Ing. Ludmila Janoštíková 

 

 

Víte, že...   
 

 ...se nám podařilo zprovoznit nové webové stránky SVČ, které by měly ještě více zviditelnit činnost zařízení. Stránky SVČ by se měly stát hlavním 

informačním centrem pro volnočasové aktivity dětí a mládeže? 

 

... jsme byli pověření KÚ Olomouc organizací soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v okrese Jeseník? 

 

...  nabízíme několik výukových programů pro třídní kolektivy ? 

 

... u nás proběhla soutěž Účes roku 2007, kterého se účastnilo 46 dětí? 

 

... se v Rytířském sále Vlastivědného muzea Jeseník  konala Vánoční výstava s besedami pro třídní kolektivy MŠ a ZŠ Jesenického regionu? 

 

... se 1. kola Přírodovědné korespondenční soutěže zúčastnilo 474 dětí MŠ a ZŠ celého jesenického regionu? 



  

 

 

... 2. kolo Přírodovědné korespondenční soutěže probíhá právě teď ukončení je 31.3. ? 

 

... od 3.  do 26. dubna pořádáme výstavu v kině POHODA? 

 

... bude u nás  probíhat  týden oslav ke Dni Země? 

 

...chystáme 21. dubna v rámci akce Otvírání Země  Den otevřených dveří v našem oddělení přírodovědných činností ? 

 

...4. května proběhne místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu v přírodovědně ekologických disciplinách? 

 

... 11. – 13. května proběhne v našich prostorách oblastní kolo setkání včelařské mládeže Olomouc., Moravskoslezského a Zlínského kraje? 

 

... 25. května se v Jeseníku poprvé uskuteční BAMBIRIÁDA 2007 spolu s velkou  oslavou Dne dětí ? 

 

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

 

... na konci školního roku plánujeme navštívit Zoologickou zahradu SAFARI ve Dvoře Králové? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

II.pololetí 

2006/ 2007 

            

 

 

 

Kdo nic nedělá, nic nepokazí... a nám se povedlo... 
 

 Máme pro vás malou ochutnávku toho, co nám ve druhém pololetí udělalo největší radost:   

 

3.4.2007 Přijetí na valné hromadě Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA za pozorovatele - zahájení činnosti střediska ekologické 

výchovy  (SEV) – bývalá stanice mladých přírodovědců 

 

2.4.-27.4. Výstava ke Dni Země v jesenickém kině POHODA - zde jste si prohlédli výrobky  dětí ze zájmových kroužků SEV a vítězné  práce 

Přírodovědné korespondenční soutěže pro děti od  3-15 let. 

 

16.4. a 17.5 Okresní biologická olympiáda kategorie „C“ a „D“- děti ze škol jesenického regionu si porovnaly své síly v biologických disciplinách. 

16.-26.4. Den Země v kině POHODA pro žáky 1.-9. roč. – psali jsme  vzkazy planetě Zemi 

 

17.4. 2005 Beseda s pracovníkem CHKOJ  a dětmi ŠD. 

 

20.4. 2006 Zájezd FLORA Olomouc a  ZOO Kopeček 

 

21.4. 2007 Otvírání Země  - letos jsme byli hlavními pořadateli spolu s Hnutím Brontosaurus. V sobotu dopoledne jsme slavili Den Země a 

sešla se spousta kamarádů, malých i velkých, kteří konečně poslali Zimu po vodě pryč, otvírali  s vílami studánky, opékali buřty na prvním ohýnku, 

prohlédli si výstavu v místním kině Pohoda, kde jsme instalovali nejlepší práce naší Přírodovědné korespondenční soutěže, které se zúčastnilo více než  

600 dětí z celého jesenického regionu.  



  

Odpoledne jsme zahájili   našem areálu valašskými halekačkami a troubením na valašskou troubu. Ve skoro dvouhodinovém kulturním 

programu se představily naše taneční kroužky westernových a moderních tanců. Na jednotlivých stanovištích se návštěvníci bavili do pozdního 

odpoledne a také se potěšili vystoupením Kynologického klubu Jeseník, kde zhlédli ukázky výcviku  psů a agility.   

V SEV si návštěvníci prohlédli naše zvířátka a ve sklenících exotické rostliny. Na nádvoří se tancovalo, jedli jsme koláče a ochutnávali med 

našeho Včelařského kroužku. Pro děti byly připraveny zábavné činnosti sportovní, výtvarné, dopravní a také si mohly vyzkoušet, jak se pletou košíky 

z proutí. 

  Celý náš den provázely soutěže: Nej...pozdrav planetě Zemi, soutěž o nej...  obrázek přírody a další.  

                                     

V pátek 4. května jsme pořádali již třetí ročník místního kola Zelená stezka - Zlatý list 2007 v přírodovědně ekologických disciplinách. 

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

- činnost kolektivu  - Hnutí Brontosaurus 

- ochrana životního prostředí -  Michal Ulrych CHKOJ 

- rostliny - zahradnice Pavla Luljaková - pracovnice SVČ DUHA 

- rybník, řeka - Ing. Ján Raško  - Český rybářský svaz 

- les - Ing. Petr Kučák - Lesy ČR 

- hmyz - Josef Mrkvan - učitel včelař         

- astronomie - Pavel Klásek - správce hvězdárny 

- ochrana ptactva – Mgr. Lyko - pracovník Vlastivědného muzea  

- zvířata - Ing. Ludmila Janoštíková - pracovnice SVČ DUHA 

- geologie - RNDr. Jan Hauk - pracovník Vlastivědného muzea  

   Jeseník 

 V letošním roce startovalo 72 dětí. Do krajského kola postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ  Javorník  a starších žáků  z Gymnázia Jeseník.. 

Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! 

 

Setkání včelařských nadějí... 
 

Středisko volného času DUHA Jeseník  a Český svaz včelařů pořádali  v našem areálu od pátku 11. 5. do neděle 13. května 2007 Oblastní 

setkání včelařské mládeže. Setkání se zúčastnilo celkem 78 reprezentantů včelařských kroužků ze tří moravských krajů : Moravskoslezského, 

Olomouckého a Zlínského. 

Slavnostního zahájení v sobotu ráno byl také přítomen PaedDr. Ivan Bělohlávek ze Středního odborného učiliště včelařského – Včelařského 

vzdělávacího centra, o.p.s. Nasavrky, předseda ZO Žulová  a OV ČSV Jeseník, člen ÚV ČSV pan Vladislav Juřík, zástupce ZO ČSV pan Mgr. Pavel 

Škrobálek a  Město Jeseník zastupovala paní Iva Peitlová. Společně jsme si připomněli jak důležité jsou pro přírodu včely  a také lidé, kteří se o ně 

starají. 

Pro naše milé  hosty jsme připravili mimo jiné i zajímavý program k poznání  našeho města. V sobotu v odpoledních hodinách navštívili Lázně 

Jeseník, večer měli možnost využít hvězdárnu  a v neděli zhlédli expozice Vlastivědného muzea Jeseník. Ale hlavní náplní setkání byla vědomostní 

soutěž, která se konala v těchto disciplinách: 



  

- botanika - rozpoznání a pojmenování 10 včelařsky důležitých rostlin 



  

 

- test  -  30 otázek ze včelařské problematiky 

- úkoly ze včelařské praxe 

- poznání včelařských pomůcek 

- mikroskopování 

Soutěže se zúčastnili  členové včelařských kroužků mládeže ve dvou kategoriích. Mladší od 1. – 4. roč. ZŠ a starší do 16 let. 

 Nejlepší soutěžící budou reprezentovat ČSV  na  Mezinárodním setkání včelařské mládeže, které se bude konat v měsíci červnu 2007 v České 

republice. Náš včelařský kroužek pod vedení pana Josefa Mrkvana budou zastupovat ve starší kategorii Martina Guzejová s Petrou Kunovskou. Lukáš 

Balónek v mladší kategorii obsadil třetí místo. 

Každý účastník tohoto setkání si  odvezl žluté tričko s  logem SVČ DUHA Jeseník a včelařského svazu a hlavně  plno krásných zážitků z našeho 

města, do kterého se budou vždy rádi vracet. 

 

 První jesenická Bambiriáda  je za námi... 
 

 V letošním roce Jeseník poprvé patřil k dvaceti sedmi  městům ČR, kde proběhla  prezentace činnosti organizací pracující s dětmi a mládeží ve 

volném čase. Celostátním pořadatelem Bambiriády 2007 je Česká rada dětí a mládeže s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, místní 

koordinátor -  Středisko volného času DUHA Jeseník. 

 Bambiriáda nebyla cílem naší práce, ale prostředkem ke komunikaci s širokým  okruhem veřejnosti, zejména s rodiči, dětmi, školami... Jde nám 

o nabídku dění v oblasti zájmového vzdělávání a výchovy dětí a mládeže ve volném čase. Širokou nabídkou volnočasových aktivit chceme přispět 

k primární prevenci sociálně patologických jevů celého jesenického regionu. Bambiriáda je ochutnávka toho, co mohou naše děti a mládež dělat ve 

svém volném čase. 

V pátek 25. května celý den svítilo sluníčko, na nádvoří ZŠ Jeseník na Průchodní ulici probíhala pódiová vystoupení „Děti baví děti“. Prvního 

dne Bambiriády se zúčastnilo bezmála 2 000 návštěvníků. Zpívalo se, tancovalo, cvičilo, hrálo se divadlo...Představily se mimo jiné  zájmové kroužky 

Střediska volného času DUHA Jeseník, které bylo hlavním pořadatelem celé akce, spolu s Hnutím Brontosaurus Jeseník, Mateřským centrem 

Krteček a Junákem  

( svazem skautů a skautek ČR ).  

 V 10.00 hodin otevřely děti z MŠ Supíkovice svým westernovým tancem nejenom celodenní program ale také naše srdce. V úvodu promluvila 

ředitelka SVČ DUHA Jeseník Mgr. Vladislava Fačevicová o smyslu celé akce a požádala místostarostu MUDr.Jiřího Staňu o slavnostní zahájení první 

jesenické Bambiriády. Celým osmihodinovým programem provázel moderátor Filip Worm, který si svou pohotovostí okamžitě získal celé početné 

publikum. Na pódiu se vystřídaly děti a mládež z MŠ a ZŠ Supíkovice, ZŠ Jeseník, Vápenná, Mikulovice, zájmové kroužky SVČ historie a šerm, 

karate, ju-jitsu, country tance Daschwood, moderní tance New Flash Mikulovice a další vynikající taneční vystoupení Pohybového studia Lenky 

Bachové a Priessnitzovy taneční školy Ivy Procházkové.   

Třídní kolektivy vystřídaly sedmnáct stanovišť, kde výše uvedené organizace zábavnou a hravou formou prezentovaly svoji činnost. 

Záchranářský kroužek prezentovala MČČK Oblastní spolek Jeseník, kde zájemcům měřili krevní tlak a také hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Každý 

si mohl vyzkoušet v praxi své záchranářské dovednosti. Lesní správa Jeseník zaujala děti zajímavými přírodními soutěžemi a hrami, při kterých museli 



  

maximálně využívat všechny smysly. Hnutí Brontosaurus děti seznámilo s ekologickou plastelínou a dalšími činnostmi, které vedou člověka 

k citlivému vztahu k přírodě. Stanoviště CHKO Jeseníky nabídlo mimo jiné vycpaná zvířata – lišku, kunu, havrana, čápa černého a psa 

živého...Zájmové kroužky SVČ DUHA nabízely pletení košíků, výrobu recyklovaného papíru, odlévání sádrových odlitků stop zvířat,  zábavné testy o 

zdravé výživě, vědomosti z přírody. Včelařský kroužek měl výstavu včelařských pomůcek se slovním doprovodem pana Josefa Mrkvana, vedoucího 

kroužku. Mateřské centrum Krteček bavil nejmenší děti a skautský oddíl zaujal zase ty starší. Děti si zatancovaly také u profesionálního zábavného 

programu divadélka ANDROMEDA,  který proběhl dopoledne pro třídní kolektivy a odpoledne pro další návštěvníky včetně rodičů a široké 

veřejnosti. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje předvedl  ukázku své činnosti. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska  mělo 

připraveno soutěže pro děti -  stříkání vodou na terče, shazování kuželek, vyhodnocení výtvarné soutěže „ Požární ochrana očima dětí“.V horkém 

počasí bylo toto stanoviště velmi populární. Účastníci si vyzkoušeli také laserovou střelnici Policie ČR a měli možnost seznámit se s výcvikem 

služebních psů.  Se svými čtyřnohými miláčky  se také  představil místní kynologický klub a  Lesní správa Jeseník zabezpečila vystoupení s dravými 

ptáky, kde si děti mohly samy vyzkoušet jaké to je, držet na rukou opravdového dravce. Návštěvníci  měli možnost zhlédnout zdarma expozice ve 

vodní Tvrzi. K bezplatnému vstupu stačila pouze vstupenka na Bambiriádu, kterou každý dostal u vchodu spolu s duhovou kuličkou. Na památku zde 

zanechal  barevný otisk svého prstu a tak jsme dohromady vytvořili jedno velké  barevné dílo „Každý jsme jiný. Všichni rovnoprávní.“ Páteční 

ochutnávky činností pro volný čas se zúčastnilo neuvěřitelných 1 968  návštěvníků. 

 V prostorách Kaple proběhla v dopoledních hodinách vědomostní soutěž Právo pro každý den pro žáky ZŠ, kterou organizovala Městská 

policie Jeseník s komisí   prevence kriminality  a vyhlášení EKO soutěže, kterou organizovalo Hnutí Brontosaurus. Odpoledne zde mohli návštěvníci 

zhlédnout  loutkové divadlo a pohádku O moudrém roku a čtvero ročních období, které zahrály děti ze zájmových kroužků SVČ DUHA Jeseník. 

S pohádkou Dobrodružství tetky Vševědky a dědy Všudybyla se představil divadelní soubor MANDATUM občanského sdružení VIRTUS.  

 Během celého dne roznášely děti ze zájmového kroužku Zdravé vaření své dobroty. Nejenom že byly zdravé, ale hlavně byly moc dobré! 

V 18.00 hodin uzavřel páteční program v našem areálu Jesenický smíšený pěvecký sbor Dany Brašíkové a my jsme se přesunuli na nádvoří 

Vlastivědného muzea Jeseník, kde  pokračoval  doprovodný program Muzejní noc – Čarování na hradě. Zde opět probíhaly soutěže pro děti a mládež. 

V Rytířském sále se představily děti ze SVČ DUHA Jeseník s   loutkovým  a hraným divadlem. Celý zábavný program byl zaměřen na čarodějnickou 

tradici našeho regionu.  

V sobotu 26. května dopoledne pokračoval doprovodný program integrovaného záchranného systému ve Smetanových sadech, kterého se 

zúčastnilo 630 návštěvníků. 

  Našimi dalšími partnery, kteří se podíleli na doprovodném programu byli  organizátoři Helpíkova poháru – dětské záchranářské soutěže , 

pořádané už podeváté v rámci Rallye Rejvíz,  dále Knihovna Vincence Priessnitze , kde probíhaly besedy s ilustrátorem P. Dudkem a Vlastivědné 

muzeum Jesenicka.  

V Kapli proběhlo sobotní setkání zástupců účastnících se organizací spolu s interními a externími pracovníky SVČ DUHA Jeseník, kteří 

zhodnotili první jesenickou Bambiriádu. V úvodu proběhl krátký kulturní program dětí a mládeže ze zájmových kroužků SVČ DUHA. Poté ředitelka 

Mgr. Vladislava Fačevicová  poděkovala všem účastníkům a předala drobné upomínkové předměty jako projev úcty a díků za dlouholetou spolupráci 

při realizaci volnočasových aktivit v našem jesenickém regionu.SVČ DUHA Jeseník děkuje: 

hlavnímu celostátnímu partnerovi pořadatele (ČRDM) – Pojišťovně Generali, Zdravotní pojišťovně MV ČR , našim partnerům a sponzorům – Městu 

Jeseník, Městským kulturním zařízením, ze sponzorů pak především  s r. o. OMYA CZ Vápenná , Lázeňské lékárně v Jeseníku, Lesům ČR – lesní 

správě Jeseník, prodejně mobilních telefonů Fortel Jeseník. 



  

Našim spolupořadatelům – Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Mateřskému centru Krteček, Junáku – skautským oddílům v Jeseníku. Dále všem , kteří byli 

na stanovištích v areálu – Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje , Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Správě CHKO Jeseníky, Sdružení pro alternativní pedagogiku , Autdor – p. Augustýnka a samozřejmě našim externím spolupracovníkům –  



  

vedoucím ZÚ – včelařskému, mladý záchranář, teraristickému, akvaristickému a samozřejmě všem, kteří se podíleli na pódiových vystoupeních. 

Děkujeme vám všem, kterým není lhostejné, co dělají naše děti a mládež ve volném čase... 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 
K propagaci činnosti SVČ DUHA také hodně přispěl kroužek MLADÝ NOVINÁŘ : 

 

Náš první rozhovor                                                         

     Marek a Martin si na lavičce před přírodovědným oddělením DUHY vyhlédli „svou první oběť“, a začali se ptát .  

Ptali se chlapce, který si četl na lavičce knihu...  

    „Jak se jmenuješ a do které školy chodíš? ‚ptal se Marek. „Jmenuji se Roman Chasák, chodím do ZŠ v Lipové lázních.  

    A Martin se ptal: Do jakého kroužku chodíš? Roman odpovídá:do chovatelského. A Martin se ptá dál o jaká zvířátka se tam staráš?  

O zlatého křečka a tři činčily.Markova otázka:Máš doma zvířátko.  

A Roman odpověděl:Ano mám morče Ferdu a rybičky závojnatky.  

V DUZE mám jen tento kroužek,jinak chodím do výtvarky v ZUŠ.  

A co rád čteš? Nejraději detektivky... A co rád kreslíš ? Všechno možné, ale nejraději kreslím vlaky.  

Poslední otázka: Který předmět tě ve škole nejvíce baví? Určitě Prvouka.  

Děkujeme za rozhovor, tak se rozloučili Martin a Marek s Romanem a ještě si Romana vyfotili nejen na lavičce před DUHOU, ale zašli také za chvíli 

za ním do chovatelského kroužku, kde si ho vyfotili s jeho svěřencem – činčilou.  

 

  

Náš druhý rozhovor 

  



  

Na naši druhou schůzku přišli ještě další tři chlapci ze 4.tříd, kteří budou chodit do našeho kroužku Novinář.  

Rozhovor jsme si tentokrát připravili v ZÚ Košíková - florbal pod vedením pana učitele Hanefla. Schůzku měli v tělocvičně . Nejdříve jsme fotili a  



  

promýšleli otázky. K rozhovoru jsme si vybrali Adama Štencla z 5.C a ptali jsme se:  

Které sporty ještě děláš? Adam hraje závodně ping- pong, tenis, navštěvuje sportovní třídu na ZŠ B. Němcové. Tvoje další koníčky Adame? Četba sci-

fi a sběratelské karetní hry MAGIC. A závěrem se Marek zeptal: „Máš nějakou holku?“  

Odpověď zněla NE.  

  

   
  

  3. článek - 2.11.2006 

     Tentokrát jsme se vypravili za Divadelním kroužkem Průvan, jehož vedoucím je Víťa Ščobák.  Schůzku zahájili správnou „ Divadelní „ rozcvičkou, 

kdy se nejdříve rozhýbali a rozmluvili , procvičili výslovnost....A potom se už věnovali přípravě vlastní hry, se kterou se chtějí představit už v dubnu 

na jesenické Divadelní žatvě.  Pohádku připravují na motivy klasické české pohádky    O dvanácti měsíčkách, ale protože je herců méně než měsíčků, 

bude to pohádka O čtvero ročních obdobích.... Toto vám zatím smíme prozradit. Více až těsně před generálkou.  

Ptali se a fotili : Jakub a Martin , za ZÚ Novinář  

    

Návštěva a rozhovor ve včelařském kroužku byl moc zajímavý …  

Na začátku schůzky byli členové panem vedoucím pochváleni a odměnu měli opravdu sladkou – med ! Členové kroužku se připravovali pod 

vedením vedoucího pana Mrkvana k provedení před zimou poslední, fimugace ve včelíně. Tato se provádí 3x s přestávkami v rozmezí 8 – 10 dnů. 

Pozvali nás ke včelínu, kde se starají už 3 roky o dvě včelstva. V létě je včeliček v jednom úle 50 – 60 tisíc , teď už jenom kolem 30 tisíc. První úl mají 

na starosti chlapci, druhý děvčata . Nejdříve si připravili dýmák, který slouží ke zklidnění včel, ale také včelařský klobouk, rozpěrák a husí křidélko 

jako smetáček. Na filtrační papír se kápne léčivo, zapálí se a vloží do úlu.  

Výsledek každé fimugace je pečlivě zaznamenán a vyhodnocen.  

Zájmový kroužek pracuje čtvrtým rokem a jeho členové jsou velmi úspěšní na soutěžích . Zúčastnili se celostátní korespondenční soutěže , Martina 

postoupila do celostátního kola. Ve Frýdku- Místku si zajistila vítězství ve své věkové kategorii, stejně jako Pavel. Benjaminkem kroužku je Kryštof, 

který chodí do 1. třídy, ale přírodovědné kroužky navštěvuje už 3. rok.  
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V tomto šk. roce připravují oblastní setkání mladých včelařů  Zlatá včela, které se koná jednou za dva roky a tentokrát bude v Jeseníku.                       

               

Dnes pro vás připravili článek a foto – Marek a Martin.  

 

ZÚ Malý novinář si připravil další návštěvu v prostorách SVČ DUHA 

 

Tentokrát o zájmových kroužcích KERAMIKA.  

     

 

 

    Navštívili jsme KERAMICKOU DÍLNU, která je v přízemí SVČ Duha. Čekala tam na nás paní Iva Janošťáková, se kterou jsme si povídali o 

zájmových kroužcích Keramika. Ona sama jich vede 8 , celkem jich v SVČ pracuje 11 , z toho 4 v dopoledních hodinách - pro MŠ , 6 kroužků je 

odpoledne pro žáky ZŠ a jeden v podvečer – pro dospěláky. V dílně se tedy týdně vystřídá asi 150 členů těchto kroužků. Dílna je všude kolem 

zaplněna pracemi z keramické hlíny – jsou to teď především postavičky do betlémů, vánoční svícny, sněhuláci … některé teprve schnou, jiné čekají po 

přežahu na další úpravu třeba glazurou.  Řada prací po dokončení poputuje na Vánoční výstavku,  která  bude  od  6.prosince  v Rytířském sále 

Vlastivědného muzea Jesenicka,  práce  dětí  z  MŠ  budou vystaveny  v  jejich prostorách. Viděli jsme hodně pěkných věcí, a to tomu trochu 

rozumíme, protože tři z nás chodí také do kroužku KERAMIKA.  

                                                                                                                                          Článek a foto : Marek I., Marek II. , Martin a Adam  
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Novinář – Vlastivědné muzeum Jesenicka  

 

           

 

     V sousedství SVČ DUHA je Vodní tvrz, ve které je Vlastivědné muzeum Jesenicka. A protože už jsme chtěli napsat také o něčem jiném než o 

Duze,  tak jsme se vypravili právě tam … na prohlídku expozice FAUNA JESENICKA, o které jsme se dozvěděli, že získala „nějaké” ocenění .  

Tato přírodovědná expozice nás moc zaujala, prohlíželi jsme si vystavené exponáty, povídali si o nich a k mnoha zajímavým se vraceli.  

     Po prohlídce jsme se ještě vyptávali paní pokladní, aby nám ještě něco více o expozici řekla, hlavně o tom ocenění. A protože o tom právě nejvíce 

věděl pan ředitel, vypravili jsme se za ním. Přijal nás velice srdečně a kamarádsky, a začal vyprávět moc zajímavě o pozvání do Národního muzea v 

Praze, kam jel spolu s autorem této přírodovědné expozice – biologem jesenického muzea Mgr. Lykem. Převzali tady ocenění za 3. místo v soutěži, 

kterou pořádalo Ministerstvo kultury. Pan ředitel se nám svěřil se svými pocity, pocity hrdosti a pýchy na malé město Jeseník, které tady zastupoval, 

když ocenění přebírali … Prozradil nám také , že architektonický návrh expozice zpracoval architekt Kotek, a perfektní truhlářskou práci provedl pan 

Břetislav Řeha.  

 

Foto a článek : Marek I., Marek II. a Adam                    



  

 

                               

 

Výstava s besedou : VÁNOCE U NÁS A VE SVĚTĚ   

                          

Je připravena ve Vodní tvrzi pro školní kolektivy i ostatní zájemce. Pro školní kolektivy je spojená také s besedou a anketou o nejlíbivější 

výrobek. Děti mají také úkol téměř detektivní, najít věc, která k vánocům nepatří.  

Po prohlídce výstavy vždy dva reprezentanti třídy předvedou práci s vizovickým těstem a balení vánočních dárků. Ostatní poslouchají 

vyprávění,o tom jak se slaví vánoce ve světě-třeba v Argentině, v Mexiku, v Itálii...který den se slaví, typické jídlo, kdo nosí dárečky a pod. Na 

Slovensku je to zlatý ptáček, v Rusku Sněhurečka. Ve Vietnamu je slaví třeba až po novém roce.  Paní Janoštíková nám velmi poutavě a 

zasvěceně o všem tom slavení  vyprávěla. 

 A abyste také tu slavnostní atmosféru vánoc viděli, spolu s pěknými výrobky dětí, proto přikládáme pár fotek.  

 

  

        

  

  

 Kroužek chovatelství drobného zvířectva 

  Na další schůzce jsme se vypravili do kroužku Chovatelství drobného zvířectva, kam chodí ve čtvrtek od 13. hod. 9 dětí. V odchovnách 

hlodavců jsou křečci,osmáci,morčata,pískomilové,činčily a myšky-tanečnice.A proč“tanečnice“?  

Dozvěděli jsme se,že pochází z Japonska a že mají vlastně poruchu rovnovážného aparátu – motají se někdy dokola.  

Kromě hlodavců se ještě tyto děti starají o dva obojživelníky. O dvě žáby drápatky a žebrovníka Waltrova. Mají na starosti kolem 60 hlodavců,kterým 

musí vyčistit klece a nakrmit je.  

Schůzka je zahájena „trochou teorie“, a potom si děti mohou při čistění klecí se zvířátky hrát a krmit je.Menší děti se zpravidla starají jen o jednu 

klec,starší pak i o tři klece.  

Nafotili jsme několik zajímavých fotgrafií,které vám nabízíme.  



  

 

    

 

V soutěži Účes roku 2007 předvedla děvčata, že mají fantazii a vytvořila mnohé krásné účesy.Byla ohodnocena i profesionální kadeřnicí a nejlepší 

děvčata získala pěkné ceny. 

    

 

ÚNOR  2007 

 

 Každý měsíc vydává SVČ DUHA nabídkový leták s činností, která je pro daný měsíc připravena. Tento plakátek je, vedle propozic 

k jednotlivým akcím,  hlavní informací o tom, co se v SVČ DUHA děje.  

 

Nabídka akcí a programů na měsíc  

výukové programy z oblasti přírodovědy 

 

 - SAVCI  ( 1 hodina ) 

 -  PLAZI ( 1 hodina )  

 -  STOPY ( 1 hodina ) -odlévání sádrových odlitků 

 -  RECYKLOVANÝ PAPÍR   ( 1 – 2 hodiny ) 

 -  EXKURZE PRO MŠ   ( 0,5 – 1 hodina ) 

 -  SLUNEČNÍ SOUSTAVA aj. – dle domluvy se   správcem hvězdárny na telef. čísle 602731977 
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středa 7.2. OK Dějepisná olympiáda – dle propozic 

pátek  9.2. Hrajeme si a soutěžíme – pro ŠD  

                       – dle dohody 

čtvrtek 15.2. PUZZLEJÁDA pro 1. – 4.tř. –dle přihlášení 

                       od 14,00 h v SVČ DUHA    

19. – 23.2.  Mirko Hanák, malíř a ilustrátor 

výukový program pro 4. - 5.tř..ZŠ   

                v SVČ DUHA -čas a termín dle dohody  

pondělí 26.2.  DÍVKA 2007  - předkolo od 15,00 h  

               – dle propozic 

středa 28.2.  OK Wolkrův Prostějov  2007  - dle propozic 

 

SOUTĚŽE   V  OBLASTI   TĚLOVÝCHOVY  - dle propozic 

halová kopaná ZŠ, košíková ZŠ, šplh SŠ, stolní tenis SŠ, florbal ZŠ chlapci III.kat.,florbal ZŠ dívky 

 

 

BŘEZEN  2007 

 

OKRESNÍ  KOLO  VE  FLORBALU  ZŠ  DÍVEKJeseník, 20.3.2007 

Okresní kolo ve florbalu dívek mělo v Jeseníku svoji premiéru. Přihlásila se čtyři družstva a děvčata prokázala, že jim hokejka a míček nejsou cizí.  

Hrálo se systémem "každý s každým". 

POŘADÍ :            1.  ZŠ JESSENÍK                       5 bodů                   16 :   7 

                             2.  ZŠ SUPÍKOVICE                 4                            11 :   8 

                             3.  GYMNÁZIUM                     3                            11 : 10 

                             4.  ZŠ  VÁPENNÁ                    0                              4 : 17 

Poděkování patří Gymnáziu Jeseník za přípravu a vedení turnaje. 

 

 

 

OK Dětská scéna – recitace ZŠ – 21. 3. 2007 

Naopak soutěž v recitaci patří k tradičním soutěžím a její okresní vyvrcholení má vždy vysokou úroveň. Postupující do krajského kola v letošním 

ročníku. 



  

  

I. kat. (2.-3.tř.):  

Tereza Geppertová                           ZŠ a MŠ Lipová lázně  

Kateřina Konupčíková                     ZŠ a MŠ Lipová lázně  

Marie Chocholová                            ZŠ Jeseník  

Kristýna Svobodová                         ZŠ Jeseník  

 

II. kat. (4.-5.tř.):  

Michal Dobeš                                   ZŠ Jeseník     

David Hradil                                    ZŠ Javorník  

Zdislava Začalová                            ZŠ Zlaté Hory  

Anna Janíková                                  ZŠ Jeseník  

 

III. kat. (6.-7.tř.):  

Adéla Belková                                  ZŠ a MŠ Lipová lázně  

Veronika Sitarčíková                        ZŠ a MŠ Lipová lázně  

Marek Pavlík                                    ZŠ Zlaté Hory  

 

IV. kat. (8.-9.tř.):  

Tereza Mikulenková                         ZŠ Jeseník  

Vendula Mastná                               ZŠ Zlaté Hory  

Eliška Lapčíková                              ZŠ Jeseník  

Ilona Kozubová                                ZŠ Javorník  



  

 

DUBEN 2007 

 

DEN ZEMĚ – 21.4. 

       

   

  

Příjemné odpoledne u příležitosti Dne Země prožili návštěvníci v areálu SVČ DUHA. Množství vystoupení a her zorganizované SVČ a Hnutím 

Brontosaurus přilákalo do areálu více jak 300 dětí i jejich rodičů. Děti také tvořily přání Zemi. Nejpěknější vytvořil Michal Straka a Monika Greplová. 

Na Dni Země předvedla ukázky své činnosti občanská sdružení a další neziskové organizace.  

Návštěvníci si také prohlédli přírodovědnou část našeho školského zařízení. 
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V renovovaných sklenících najdete množství zajímavých rostlin i bazén s vodními želvami.  



  

 

     

V odchovnách si můžete pohladit činčily, osmáky, křečky i další malá zvířátka. 

  

V  JESENICKÉM   KINĚ  POHODA  SE KE DNI ZEMĚ USKUTEČNILA  VÝSTAVA   

       

        

 

Ve středisku volného času DUHA byla zahájena činnost střediska ekologické výchovy (SEV).  
 

3. dubna 2007 byla přijetím do celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina zahájena činnost SEV (bývalá stanice mladých 

přírodovědců) při SVČ DUHA Jeseník .  

Posláním SEV je poskytovat enviromentální výchovu, to je výchovu zaměřenou na ochranu životního prostředí, na odpovědné jednání vůči přírodě i 

lidem. Tuto výchovu zprostředkováváme jak jednotlivým dětem v rámci přírodovědně zaměřených kroužků (přátelé přírody, pěstitelský, chovatelský, 

ochrana ptactva, zdravé vaření, včelařství, rybářství, astronomie, akvaristika, teraristika) tak školním kolektivům v rámci výukových programů, 

exkurzí, besed, soutěží, výstav, zájezdů a podobně.  

Činnost SEV spadá pod Středisko volného času DUHA Jeseník a je personálně zabezpečeno pracovnicemi ing.L.Janoštíkovou , ing.J.Hálovou a paní 

Pavlou Luljakovou. 
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2.4. - 27.4. Výstava ke Dni Země v jesenickém kině Pohoda - zde si návštěvníci výstavy prohlédli výrobky dětí ze zájmové činnosti SEV a vítězné 

práce Přírodovědné korespondenční soutěže pro děti od 3 do 15 let.  

16.4. Okresní kolo biologické olympiády kategorie „C“ - starší. Zde si žáci 8. a 9. tříd ze škol jesenického regionu porovnali své síly v biologických 

disciplinách.  

16 - 26.4. Den Země v kině Pohoda. Výchovný program pro žáky 1.-9-ročníků. Po shlédnutí výstavy a ekologické besedě na téma Den Země jsme 

psali vzkazy planetě Zemi. 

     

17.4. Beseda s pracovníkem CHKOJ a dětmi ŠD ZŠ Jeseník. - Jak se chovat v přírodě .  

 

20.4.Zájezd FLORA Olomouc a Zoo Kopeček. Již tradičně společně s výtvarným oddělením SVČ DUHA měly děti možnost oslavit Den Země účastí 

na tomto oblíbeném poznávacím zájezdu.  

 

21.4. Účastníci Otvírání Země si v odpoledních hodinách prohlédli ve SEV naše zvířátka a ve sklenících exotické rostliny. Také si děti mohly 

vyzkoušet, jak se pletou košíky .  

Hlavní pořadatel bylo SVČ DUHA spolu s Hnutím Brontosaurus…  
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22.4. V den, kdy se slaví Den Země jsme s dětmi navštívili buky, které jsme vysadili v minulých letech v areálu pod lázněmi. Dostaly název buky 

víry, naděje a lásky. Mladé stromky jsme odplevelili, okopali, zalili a také dosadili nové.  

 

4.5. V pátek 4.5. jsme pořádali již třetí ročník místního kola Zelená stezka - Zlatý list 2007 v přírodovědně -ekologických disciplinách na deseti 

stanovištích. V letošním roce startovalo 72 dětí. Do krajského kola postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ Javorník a starších žáků Gymnázia 

Jeseník.  

 

11.5. - 13.5. Setkání včelařské mládeže. V prostorách SEV uspořádalo SVČ DUHA Jeseník a Český svaz včelařů Oblastní setkání včelařské mládeže.  

 

Setkání se zúčastnilo celkem 78 reprezentantů včelařských kroužků ze tří moravských krajů: Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích v pěti disciplinách a nejlepší soutěžící budou reprezentovat ČSV na Mezinárodním setkání včelařské mládeže . Náš 

včelařský kroužek pod vedením pana Josefa Mrkvana budou zastupovat Martina Guzejová, Petra Kunovská a Lukáš Balonek.  

 

17.5. Okresní kolo biologické olympiády kategorie „D“ - mladší. Tentokrát si porovnali síly v biologických disciplínách žáci 6. a 7. tříd.  

 

24.5. Ve čtvrtek 24. května jsme v našich prostorách přivítali vzácnou návštěvu. Pro Akademii třetího věku jsme uspořádali program na téma 

„Zajímavosti v chovu drobných domácích zvířat“. V příjemné atmosféře jsme probrali zásady chovu a také welfare domácích mazlíčků, zajímavosti 

ze světa zvířat a účastníci si také prohlédli živá zvířata v našich odchovnách.  

 

25.5. SEV svým dílem přispělo k organizaci a průběhu první jesenické Bambiriády.  

 

Na přírodovědně-ekologických stanovištích si děti vyzkoušely jak se pletou košíky, jak se vyrábí papír a jak se odlévají stopy zvířat. Kromě toho také 

vyzkoušely své znalosti z akvaristiky, teraristiky a po shlédnutí našich zvířátek  
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31.5. Zájezd do Zoo Dvůr Králové. Na závěr našeho školního roku (začátek října až konec května ) jsme tradičně uspořádali velmi oblíbený zájezd do 

ZOO. V loňském roce jsme byli v ZOO Ostrava , letos ve Dvoře Králové. Každá z nich má svoji neopakovatelnou atmosféru a dětem se zájezdy 

velmi líbí.  

 

Kromě uvedených kroužků a akcí je školám předkládána nabídka výchovně-vzdělávacích programů v rámci cyklu „Žijeme na jedné planetě“:  

Práva zvířat, Den stromů, Naučná stezka dřevin, Ryby, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci, Stopy zvířat, Recyklovaný papír.  

 

 

  

     

V dubnu jsme se ujali šesti opuštěných mláďat sýkory modřinky, kterým zahynuli oba rodiče. Po dobu jednoho týdne jsme ptáčátka krmili 

každé dvě hodiny a zároveň jsme odstraňovali nečistoty z budky. Když mláďátka zesílela, přemístili jsme je do klece a také zde jsme je krmili týden. 

S dětmi v kroužku ochrana ptactva jsme je pak vypustili do volné přírody . Pozorovali jsme je, jak si zvykají na volnou přírodu a pár dnů jsme jim 

ještě pomohli přikrmováním. V přírodě zdomácněli nečekaně rychle a hladce a protože zůstali na zahradě SVČ DUHA, máme z nich velkou radost. 
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KVĚTEN  2007 

NAŠÍ HLAVNÍ AKCÍ SE V KVĚTNU STALA CELOREPUBLIKOVÁ AKCE - BAMBIRIÁDA. 

 

Bambiriáda byla sice v Jeseníku poprvé , ale mnohým jesenickým mladým lidem se jistě při vyslovení Bambiriády vybaví právě ta první , v 

Jízdárně Pražského hradu , kde jsme se představili , se zájmovými kroužky Karate a Rokec … Následovaly v dalších letech v Praze , Olomouci, 

Krnově a Šumperku – tehdy ještě jako DDM . Žádnou jsme nevynechali, vždy jsme prezentovali naši činnost, a tak jsme si letos „troufli“ vyzkoušet si 

ji sami . Pořádali jsme ji spolu s Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Junákem – svazem skautů a skautek (oddíly Jeseník) a Mateřským centrem Krteček . 

Materiálně nás podpořilo zejména Město Jeseník, Městská kulturní zařízení, Omya CZ – Vápenná , Lázeňská lékárna Jeseník . Doprovodný program 

nám připravila Knihovna V. Priessnitze a Vlastivědné muzeum Jesenicka , v sobotu pak „záchranáři“ při Helpíkově poháru. Rozlehlý a krásný areál ZŠ 

a SVČ Duha , dopoledne doslova zaplavily davy dětí … při skromném odhadu počtu účastníků před Bambiriádou , jsme se hodně zmýlili- počet 

účastníků nás trochu zaskočil, ale o to více mile překvapil a potěšil. Děti si mohly vyzkoušet na stanovištích své znalosti, pohybové schopnosti a 

dovednosti nebo se jen tak chvíli dívat , co dokáží a umí jiní … Prezentovala se zde celá škála volnočasových aktivit a nabídek dětem a mládeži v 

jesenickém regionu .  

     

Symbolem letošní Bambiriády byly ruce – na naší Bambiriádě výtvarně ztvárněné studenty jesenického gymnázia , kterým se to moc 
povedlo a návštěvníci nešetřili slovy obdivu a uznání . 

Co je to Bambiriáda ?  
Prezentace činnosti občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží,  
a středisek volného času. (Nabídka a dění v oblasti výchovy dětí ve volném čase)  
Hlavním partnerem BAMBIRIÁDY je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Motto pro letošní Bambiriádu :          „Každý jsme jiný , všichni rovnoprávní“  
 
Termín a čas :         25. a 26. května 2007  
Místo :  
Venkovní areál ZŠ a SVČ DUHA Jeseník, případně některé programy na Masarykově nám.  a ve Smetanových sadech  
V organizačním štábu Bambiriády v Jeseníku jsou :  
- Hnutí Brontosaurus Jeseníky  
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- JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR (středisko Jeseník))  
- Mateřské sdružení KRTEČEK Jeseník  



  

 
Prezentace činnosti občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží, a středisek volného času. (Nabídka a dění v oblasti výchovy dětí ve volném 

čase)  
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Z PROGRAMU   BAMBIRIÁDA   2007  –  JESENÍK  

 

pátek 25. května - venkovní areál ZŠ a SVČ DUHA Jeseník, Průchodní ul. 154  

 

10:00       

slavnostní zahájení BAMBIRIÁDY 2007  

10:10 - 12:30             

ZŠ a MŠ Supíkovice –  dětský pěvecký sbor, taneční vyst.  

ANDROMEDA – divadélko Praha (10:45-11:30)  

ZŠ Zl.Hory – taneční soubor Valášek s cimbálovou muzikou  

ZŠ Průchodní – pásmo recitace, zpěvu, cvičení s míči …  

12:30 - 14:30 

ZŠ Vápenná – country tance ,  SVČ DUHA – scénky (ZÚ hist. a šerm),  

TJ Spartak Mikulovice – New Flash (moderní tanec),  

SVČ DUHA – ZÚ Aikido, Ju-jitsu, Karate – ukázky,  Pohybové studio L. Bachové  

14:30 - 16:00  

SVČ DUHA – ZÚ taneční JD (hip-hop)  

16:00 - 18:00  

SVČ DUHA – ZÚ Dashwood – country tance , Magnifica – histor. tanec ,  

Jesenický smíšený pěvecký sbor ( D. Brašíková)  

Kaple :  

10:10 - 11:15      Městská policie – vědomostní soutěž Právo pro každý den  

11:15 - 12:00      Hnutí Brontosaurus Jeseníky – vyhlášení EKOSOUTĚŽE  

 

14:30 - 14:50      SVČ DUHA – ZÚ Průvan (pohádka Čtvero ročních období)  
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14:55 - 15:05      SVČ DUHA – ZÚ loutkářský – scénky  

17:00 - 17:40      Mandatum – obč.sdr. Virtus – pohádka Dobrodružství tetky Vševědky  



  

 

Doprovodný program : pátek 25. května (venkovní areál ZŠ a SVČ DUHA )  
 

10:00 - 12:00      Policie ČR (ukázky výcviku psa, laserová střelnice)  

                            Hasičský záchranný sbor – ukázky vyprošťovací techniky  

13:00 - 14:00       Lesy ČR – dravci  

14:30 - 15:30       Kynologický klub Jeseník – ukázky agility  

 

10:00 - 18:00      Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska – stříkání na  terče …  

 

10:00 - 18:00      stanoviště CHKO Jeseníky , Lesy ČR , 

                           SVČ DUHA – ZÚ Ml. záchranář a MČČK , 

                           dále stanoviště zájmových útvarů SVČ (také v odchovnách přírodovědného odd.)  

 

10:00 - 18:00      HVĚZDÁRNA SVČ DUHA – Den otevřených dveří  

Doprovodný program : pátek 25. května – Knihovna V. Priessnitze  

13:45 - 14:45      setkání s ilustrátorem P. Dudkem (ŠD ZŠ – B.N.)  

15:00 - 16:00      setkání s ilustrátorem P. Dudkem (DD Jeseník)  

 

 

Doprovodný program : pátek 25. května – Vlastivědné muzeum Jesenicka  
18:30 - 23.00      Muzejní noc – Čarování na hradě  

                           (SVČ DUHA -vystoupení ZÚ divadelního a loutkářského),  

                           soutěže pro děti , program na nádvoří a v Rytířském sále…  

 

Doprovodný program : sobota 26. května – Smetanovy sady  

9:00 - 14:00      HELPÍKŮV POHÁR – 9.ročník dětské záchranářské soutěže (Rallye Rejvíz 2007)  

    ukázky z činnosti Integrovaného záchranného systému – Policie ČR , Hasičský záchranný sbor …  
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Mimo BABIRIÁDY pokračovalo SVČ DUHA i v zajišťování dalších akcí, které pomáhají rozvoji sportu a dalším zájmovým činnostem v celé 

jesenické oblasti.  

 

 

 

OKRESNÍ KOLO V MINIKOPANÉ  žáků 1. stupně ZŠ 

McDonald's Cup  - Supíkovice, 11.5.2007 

V Supíkovicích se utkalo 10 nejlepších týmů okresu v minikopané. Populární turnaj žáků 1. -5.tříd ZŠ je jedním z vrcholů sportovního zápolení žáků 

ZŠ.  V letošním ročníku se ukázala síla a zaměření ZŠ v Jeseníku, kde je kopaná jednou z priorit. Týmy této školy vyhrály obě kategorie a budou 

reprezentovat Jesenicko na krajském finále v Olomouci.   
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  Mladší žáci   1. - 3. třída :                                       Nejlepší střelec :                                                                                    Jiří Sláma  z Mikulovic   6 branek   

 1.   Jeseník   A     10 bodů   13 : 1 

 2.    Mikulovice     10    9 : 1 

 3.    Jeseník   B    6    5 : 5 

 4.    Vápenná     3             3 : 8 

 5.     Supíkovice    0     0 : 15 

 Starší  žáci 4. - 5. třída :                                         Nejlepší střelec :                                                                                    Jan Janoštík  z Jeseníku   6 branek 

 1.   Jeseník   A     12 bodů   17 : 0 

 2.    Zl. Hory       6    6 : 5 

 3.    Jeseník   B    3    1 : 5 

 4.    Vápenná     3             2 : 9 

 5.     Supíkovice    0     1 : 8 
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Ve dnech 12. - 13.května se v Jeseníku uskutečnilo soutěžní setkání včelařské mládeže tří moravských krajů. 

 

      

     

     

      

Středisko volného času DUHA Jeseník a Český svaz včelařů pořádali od pátku 11. 5. do neděle 13. 5. 2007 Oblastní setkání včelařské mládeže  

v prostorách ZŠ Jeseník na Průchodní ulici. Setkání se zúčastnilo celkem 78 reprezentantů včelařských kroužků ze tří moravských krajů : 

Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.  

Slavnostního zahájení v sobotu ráno byl přítomen PaedDr. Ivan Bělohlávek ze Středního odborného učiliště včelařského – Včelařského vzdělávacího 

centra, o.p.s. Nasavrky, předseda ZO Žulová a OV ČSV Jeseník, člen ÚV ČSV pan Vladislav Juřík, zástupce ZO ČSV pan Mgr. Pavel Škrobálek 

a MÚ Jeseník zastupovala paní Iva Peitlová. Společně jsme si připomněli jak důležité jsou pro přírodu včely a také lidé, kteří se o ně starají.  

Pro naše milé hosty jsme připravili mimo jiné i zajímavý program k poznání našeho města. V sobotu v odpoledních hodinách navštívili Lázně Jeseník, 
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večer měli možnost využít hvězdárnu a v neděli zhlédli expozice Vlastivědného muzea Jeseník. Ale hlavní náplní setkání byla vědomostní soutěž, která 

se konala v těchto disciplinách:  



  

 

- botanika - rozpoznání a pojmenování 10 včelařsky důležitých rostlin  

- test - 30 otázek ze včelařské problematiky, - úkoly ze včelařské praxe, - poznání včelařských pomůcek,  

- mikroskopování  

Soutěže se zúčastnili členové včelařských kroužků mládeže ve dvou kategoriích. Mladší od 1. – 4. roč. ZŠ a starší do 16 let.  

Nejlepší soutěžící budou reprezentovat ČSV na Mezinárodním setkání včelařské mládeže, které se bude konat v měsíci červnu 2007 v České republice. 

Náš včelařský kroužek pod vedení pana Josefa Mrkvana budou zastupovat ve starší kategorii Martina Guzejová s Petrou Kunovskou. Lukáš Balónek v 

mladší kategorii obsadil třetí místo.  

Každý účastník tohoto setkání si odvezl žluté tričko s logem SVČ DUHA Jeseník a včelařského svazu a hlavně plno krásných zážitků z našeho města, 

do kterého se budou vždy rádi vracet.  

OKRESNÍ  KOLO  VE  VYBÍJENÉ  -  DÍVKY  4. - 5.tř. 

Jeseník, 17.5.2007     

Na základní škole v Jeseníku - B.Němcové se konalo finále okresního kola ve vybíjené dívek, kam se jeho účastnice kvalifikovaly z vyřazovacích 

zápasů.V letošním roce se ukázala převaha děvčat ze ZŠ v Jeseníku, která pod vedením paní učitelky J.Kaňovské, předvedla velmi pohledný způsob 

vedení zápasů. Přejeme tomuto družstvu i úspěch v krajském finále, kde budou reprezentovat Jesenicko. 

O tom, co děvčata umí svědčí vítězství i v krajském finále v Prostějově. Děvčata zde za svoji hru sklízela obdiv. 

Nejlepší v okresním kole :        1.  ZŠ  Jeseník                        8 bodů                    46 : 6 

                 2.  ZŠ  Bělá p.Pr.                       6                                18 : 22 

               3.  ZŠ  Mikulovice                     4                               20 : 28 

OKRESNÍ  KOLO  POHÁRU ROZHLASU V ATLETICE 

Dne 22. května se v krásném sportovním areálu ZŠ v České Vsi uskutečnilo okresní kolo atletiky - POHÁR ROZHLASU. Zúčastnila se většina 

základních škol Jesenicka a za velmi horkého dne předvedli soutěžící, že i když v naší oblasti není atletický oddíl, jsou žáci schopni dosáhnout 

kvalitních výkonů. Poděkování patří doprovázejícím učitelům, kteří pomohli zabezpečit hladký průběh soutěže. 
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ČERVEN  2007 

 

V měsíci červnu končí činnost zájmové kroužky SVČ a naplno se rozbíhá příprava letní činnosti. Na děti však i v tomto měsíci čekají další zajímavé 

akce. 

 

6.června se  ve sportovním areálu  ZŠ v České Vsi konalo okresní kolo  atletiky  žactva 1.stupně ZŠ 

  

       

        

Nejlepší závodníci  : 

Jan Pechoušek  z Jeseníku – se stal celkovým vítězem a umístil se na 1. místě ve třech disciplinách. 

Nicol Janíková z Mikulovic - vy\hrála kategorii žákyň  2. - 3.tříd. 

Michal Rúžička z České Vsi, byl ve své kategorii žáků 4. - 5.tříd nejvšestrannějším závodníkem. 

Dominika Vršanová z České Vsi -ve všech disciplinách víceboje ji patřily stupně vítězů mezi žákyněmi 4. - 5.tříd. 
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 Den dětí v indiánském...  
  

 

     V sobotu 9. června celý Ranč Orel v České Vsi patřil dětem. Od rána až do pozdního odpoledne  zde probíhaly zábavné činnosti nejen pro 

děti...Každý dětský návštěvník dostal u vchodu lístek, na který sbíral na jednotlivých stanovištích razítka a kde se rozdávaly drobné sladkosti. Plavba 

na lodičce v parném počasí osvěžila v parném počasí každého, hlavně ty, kteří se převrhli do vody. Střelbu ze vzduchovky přivítali s nadšením malí i 

velcí, lukostřelba uchvátila každého, stejně jako výtvarná dílna, kde si mohly děti vybrat kreslení, drátování a pletení košíčků. Někteří se zapotili při  

skákání v pytli, prolézání barevného tunelu a při házení míčkem na cíl. Po získání 6 razítek byl lístek slosovatelný a výherci byli odměněni hodnotnými 

cenami.  

Příjemný chládek byl v blízkém lesíků, kde si většina vyzkoušela nově vybudované nízké dětské lanové centrum. Ti odvážnější si sedli na koně 

nebo vyzkoušeli obří houpačku. Celý den nám tancovali indiáni a s nimi si zatancoval také soubor westernových tanců paní Ludmily Pláškové, který 

vystupuje jako zájmový kroužek Střediska volného času DUHA Jeseník. Všechny děti  potěšily dětské písničky Pavla Nováka a my starší jsme si 

zavzpomínali na mladá léta u  melodií písní sedmdesátých let. S nadšením jsme se také zaposlouchali do tónů  chlapeckého  sboru z Maďarska, který 

absolvoval turné po naší republice a před salónem nám předvedli ukázku opravdu profesionálního  vystoupení. Pozdní odpoledne, večer a noc byla ve 

znamení country bálu, kde se tentokrát bavili tancem a zpěvem dospělí návštěvníci. 

Hlavními pořadateli této vydařené akce byli Ranč Orel Česká Ves, Městská kulturní zařízení Jeseník a Středisko volného času DUHA Jeseník. 
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Víte, že...    
 

- v oblasti tělovýchovy jsme zajišťovali všechna postupová kola – okresní finále soutěží podle termínové listiny. Např. florbal, košíkovou a halovou 

kopanou ZŠ i SŠ. V měsíci lednu až květnu se soutěží zúčastnilo více jak 2 000 soutěžících.  
 

- připravili jsme Bazar oblečení a obutí pro děti (Jaro,Léto), který navštívila více než tisícovka  koupěchtivých rodičů. 
 

- soutěže zpěváků lidových písní Zvoneček 2007 se zúčastnila padesátka dětí do 15 let. 

 

- pro děti a rodiče jsme uspořádali zájezdy na výstavu Flora Olomouc spojenou s prohlídkou ZOO, zájezd do ZOO Dvora Králové. 

 

- výukových pořadů pro 1. st. ZŠ – o ilustrátorech dětských knih  A. Bornovi se zúčastnilo 280  dětí. 

 

- proběhla také okresní kola soutěží vyhlašovaných MŠMT –Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce pro ZŠ i SŠ, recitační soutěže pro 

děti ZŠ a soutěže v uměleckém přednesu pro mládež Wolkrův Prostějov, účast 180 dětí. 
 

- už několik let se podílíme společně na některých zajímavých akcích v rámci příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd. Koncem května jsme 

vypravili autobus rodičů s dětmi do nedalekého polského Prudniku na XXVIII. ročník Rajdu maluchów .  

 

- náš divadelní soubor Průvan se účastnil přehlídky amatérských divadelních souborů Žatva 2007, kde vystoupili s pohádkou O moudrém roku a 

čtyřech ročních období. 

 

- malí divadelníci  spolu s loutkoherci byli  také součástí   Muzejní noci Vlastivědného muzea Jeseník při čarování na hradě.   

 

- byli jsme jedni z hlavních pořadatelů oslav Dne dětí na Ranči v Orel v České Vsi, kde jsme zajišťovali stanoviště: střelba ze vzduchovky, skákání 

v pytlích, prohazovačky, barevné kroužky, práce na hrnčířském kruhu, pletení košíků, drátování . 

 

- pořádali jsme v našich prostorách besedu pro AKADEMII TŘETÍHO VĚKU na téma: Zajímavosti ze světa drobných zvířat.   



  

 

 

 

 

                  Nabídka na letní prázdniny:          

Předběžná nabídka na příští školní rok 2007/2008: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   - 

 4.7. 

2007 

Česká Ves 

- bazén 
Kurz 

plavání, 

příměstský 

tábor 

6-10 

let 
300 Kč Mgr. J. Hanefl 

584 401 262, 

 603 326 633 

9. – 

13.7. 

2007 

Jeseník Práce s PC 

 příměstský 

tábor 

7 – 13 

let 
600 Kč Mgr. J. Hanefl 

584 401 262,  

603 326 633 

7. – 

15.7. 

2007 

Frenštát     

pod 

Radhoštěm 

Turisticko 

– sportovní 

 pobytový 

tábor 

8 – 13 

let 
2.700 Kč I. Janošťáková 

584 401 262,  

777 945 741 

30.7. 

–3.8. 

2007 

Jeseník a 

okolí 
Poznávací  

 příměstský 

tábor 

od 7 

let 
750 Kč Ing. L. Janoštíková 

584 401 262,  

774 001 547 

20.8.– 

24.8. 

2007 

Ranč Orel 

Česká Ves 
Jízda na 

koni, 

ošetřování 

koní, 

plavání 

od 10 

let 
1000 Kč Mgr. V. Fačevicová 

584 401 262,  

736 232 109 

27.8.– 

31.8. 

2007 

SVČ 

DUHA 

Jeseník 

Výtvarný 

příměstský 

tábor 

od  11 

let 
700 Kč 
     

Mgr. A. Hůževková 

584 401 262,  

777 945 741 

sportovní 
výtvarné, hudební a 

dramatické 
přírodovědné ostatní 

Karate  Užité výtv. činnosti 
Chovatelství  drob. 

zvířectva 
Počítače 

Cyklistika Keramika Chovatelství  psů Programování 

Florbal Tvořínek Chovatelství  koní     Mladý novinář  

Košíková Výtvarná dílna Chovatelství  včel 
Mladý kameraman 

a moderátor 

Aikido Kytara Chovatelství koček       Mladý kutil 

Cvičení ml. dětí Flétnička Chovatelství  plazů    Mladý záchranář 

Plavání Divadlo Rybářství Mladý sběratel 

Sportovní hry Loutkové divadlo Ochrana ptactva Angličtina  

Ju-jitsu         Video klub Akvaristika         Němčina 

Kulturistika     Westernové tance Pěstitelství Ruština 

Volejbal Tance JD Bylinky Mladý průvodce 

Stolní tenis Dívčí klub Astronomie Šachy 

Sportovně branný 
Patchwork, 

ruční textilní práce 

ZÚ  pro handicap.  

děti 
Zdravé vaření 

Posilování      Relax pro ženy Přátelé přírody 
Kroužek šermu a 

historie  

Aerobic 
Začínáme s keramikou 

(kurz pro dospělé) 
Vlastivědný Dobová hudba 

Gymnastika 
Patchwork, ruční textilní 

práce 

 (kurz pro dospělé) 
Kaktusy Dobové tance 



  

 

 

I.pololetí 

2007/ 2008  
            

Vážení přátelé ! 

 

První školní rok v nových prostorách máme za sebou. Všichni jsme se snažili o vaši spokojenost a doufáme, že se nám to podařilo.  

Chtěla bych v úvodu poděkovat všem našim partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci by nebyla naše nabídka tak široká Jsou to především: 

Lesní správa Jeseník, ZP MV ČR, Omya , Lázeňská lékárna a všem ostatním za příležitostnou pomoc. 

 Chtěli bychom touto cestou  vyjádřit poděkování Lesní správě Jeseník za jejich dlouholetou  spolupráci a podporu, bez které by naše  

přírodovědně ekologická činnost byla značně omezena. 

 Děkujeme za drobné věcné ceny, které jsme použili převážně jako odměny v 1. a 2.  kole Přírodovědné korespondenční soutěže, které se 

zúčastnilo 604 dětí z celého jesenického regionu, v soutěži o NEJ.. pozdrav naši planetě Zemi v rámci oslav Dne Země  a  v dalších přírodovědných 

aktivitách. 

Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi, který s námi velmi ochotně spolupracoval na  přípravě místního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list 

v přírodovědně ekologických disciplinách, pomáhal nám s prázdninovým táborem  a podílel se na přípravě první jesenické Bambiriády ( prezentace 

organizací pracující s dětmi a mládeží ), kde si s ostatními kolegy připravil pro děti zábavné hry a soutěže.  

Děkujeme za krásné vystoupení s dravci zprostředkované panem  Ing. Jaromírem  Latnerem, jehož trvalá pomoc a dlouholetá přízeň 

umožňuje rozvíjet  a rozšiřovat naše volnočasové aktivity v celém jesenickém regionu. 

Děkujeme všem pracovníkům Lesní správy Jeseník, kteří se podílejí na tom, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek 

podestýlky pro naše zvířata.Těšíme se na další spolupráci v novém roce 2008.  



  

Mezi letošní novinky patří:  

 

 

PRVNÍ DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK 

 

pořádaný ve spolupráci s OBČANSKÝM SDRUŽENÍM KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL  SVČ DUHA  JESENÍK navštívilo velké množství dětí a 

rodičů, kteří s námi prožili velmi příjemný podvečer ... 

 V úterý 11.12. 2007 sice pršelo, počasí připomínalo spíše jarní měsíce než adventní čas, ale v našich  venkovních i vnitřních  prostorách bylo 

velmi rušno. Svítící vánoční strom všem připomínal blížící se Vánoce, vůně punče a teplého čaje lákala návštěvníky k občerstvení spojenému 

s ochutnávkou  jednohubek, které si připravily děti ze zájmového kroužku Zdravé vaření. Ty také napekly  a nazdobily perníčky, které všem hrdě 

nabízely. Stoly se venku prohýbaly pod výrobky z keramiky, přírodních materiálů a přáníček, které si mohl za symbolickou cenu z našeho jarmarku 

odnést opravdu každý. Ani drobné kapky deště nezabránily vystoupení dětí ze zájmových kroužků, které zahrály a zazpívaly vánoční koledy za 

doprovodu kytar i zobcových fléten přímo venku u nazdobeného smrčku. Ve vnitřních prostorách si návštěvníci prohlédli vánoční výstavu dětských 

výrobků.  

 V závěru jsme si všichni společně zazpívali nejznámější vánoční koledy a i když pořád padal drobný déšť, nám se domů vůbec nechtělo... 

 

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ... 

 

a jiné vánoční koledy zněly 27. prosince z našeho nádvoří,  kde se sešlo více jak  dvě stě lidí na premiéře Vánoční hry o Ježíškovi...  

 Ve hře, která vznikla pod režijním vedením paní Ludmily Liberdové, nechyběl  svatý Josef, rozdávající všem přítomným světlo k zapálení 

svíček, jako symbol lásky, pokoje a dobré vůle mezi lidmi. Svatá Marie po celou dobu kolébala své děťátko, které ani jednou nezaplakalo. Pastýři 

rozdávali dětem sladkosti, my jsme nabízeli perníčky, voňavé vánočky a horký čaj k zahřátí. Odvážní malí koledníci si u mikrofonu vykoledovali 

drobné dárečky a taky se dostalo na méně  

známé vánoční zvyky našeho kraje, jako je věštění z hrnců, přenášení polen svobodnými dívkami a další. 

 

 Chtěli bych poděkovat především paní Mgr. Bohumile Tinzové – autorce této akce,  pořadatelům – Státnímu okresnímu archivu Jeseník, OS 

Virtus, MKZ Jeseník a všem, kteří nám pomáhali a sponzorsky přispěli. 

 Věříme, že se za rok na této akci opět  ve zdraví sejdeme a nezabrání tomu ani sníh, ani mráz  - stejně jako letos. 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 137 kroužků  z více než 60ti  druhů aktivit, které navštěvuje 1489  dětí, mládeže i dospělých. 

Spolupracuje s námi 77 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 



  

 

 Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Francouzština, Chovatelství koček, Orientální tance, Country tance pro nejmenší 

a Bikros. Rozšířili jsme naši činnost na oblast Zlatých Hor, kde jsme navázali spolupráci se základní školou. 

 

Z nově otevřených druhů  kroužků nabízíme: 

 

 

Chovatelství koček 

 

Tento kroužek je v letošním školním roce novinkou a z velké části jej navštěvují  děti, které mají doma kočičku a chtějí mít o chovu svého 

mazlíčka více informací. V našem chovatelském zařízení kočky chovat nemůžeme, proto děti velmi rády přivedou svého mazlíčka do kroužku z domu. 

Dále ve své práci využíváme hojně knihy, časopisy a  také videokazety. I ve druhém pololetí mezi sebou uvítáme každého případného zájemce. 

                                       Ing. Ludmila Janoštíková 

  

      

 

Orientální tance 

 

 Zájmový útvar je určen dívkám a ženám, které si chtějí vyzkoušet pod vedením Vladislavy Mrňkové taneční  dovednosti dalekého východu. 

V poslední době se tento druh tance setkává se stále větším zájmem snad i proto, že kromě příjemné relaxace blahodárně působí na oblast páteře a 

celkové zdraví.  

Francouzština 

 

 V letošním roce se nám nepodařilo otevřít kroužek  španělštiny , ruštiny a němčiny, ale poprvé se u nás objevila francouzština. Vedoucí tohoto 

zájmového útvaru je paní učitelka Eva Bubíková, která se pravidelně schází se svými studentkami každý čtvrtek od 14.30 – 16.00 hod. 

 

Country tance pro nejmenší 

 

Paní Ludmila Plášková si k odrostlejším tanečníkům letos přibrala ještě kroužek dětí od 6 let. Scházejí se v základní škole v Supíkovicích a my 

se moc těšíme na jejich první vystoupení. 



  

 

Teraristický kroužek 

V letošním roce se projevil zvýšený zájem o chov hadů, proto jsme otevřeli kroužky dva – v pondělí a v pátek.  O tyto  kroužky je mezi dětmi 

stále  velký zájem, zejména mezi těmi, které fascinují plazi. Jen málo rodičů je této dětské zálibě příznivě nakloněno natolik, že by dovolili chovat 

plazy doma a proto mohou děti v našich kroužcích svou zálibu plně realizovat. 

Ale hadi nejsou jen elegantní zvířata zářící všemi barvami, jsou to také divoká zvířata, která mohou být pro svého chovatele za určitých 

okolností nebezpečná. Aby mohly mít děti ze svých svěřených hadů nezkalenou radost, učí se v teraristickém kroužku vše potřebné k jejich životu 

v zajetí, také jak s nimi zacházet a podobně. 

Mezi našimi hadími mazlíčky není žádný, který by pocházel z volné přírody, protože všichni plazi žijící v naší české přírodě jsou chráněni 

zákonem. Proto chováme cizokrajné, i když z umělého odchovu pocházející hady a ještěrky, na příklad krajty královské, hroznýše královského,  

užovky černé, užovky červené, užovky hnědé,  gekončíky noční a další. 

                    Ing. Ludmila Janoštíková 

  

SPORT 

 

Jednou z nosných volnočasových aktiv SVČ DUHA je sportovní nabídka. Možností je,díky spolupráci se školami i sportovními oddíly, velmi  

mnoho. I když  činnost jednotlivých kroužků není zaměřena přímo na výkonnost, začínají členové 

při účasti v soutěžích dosahovat pěkných výsledků. Například ve florbalu, jiu-jitsu, stolním tenisu, šachu a dalších sportech. SVČ též podporuje jeden 

z nejúspěšnějších sportovních oddílů karate. 

Opět se začíná rozvíjet spolupráce s bikrosovým klubem v Jeseníku, kam se mohou přihlásit nejmenší děti – ve věku 6 – 8 let. Mnozí z těchto 

adeptů bikrosového sportu mají za sebou již první závody. V současné době se děti scházejí v tělocvičně na Nábřežní ul. a s nástupem jara již využijí 

svá kola na pěkné bikrosové dráze. Jen málokterým ze začínajících sportovců se podaří stát občas při tréninku vedle českých reprezentantů a možná i 

olympioniků, kterými jsou v Jeseníku R.Labounková a J.Švub 

Především florbal patří mezi nejoblíbenější sporty pro svoji dynamičnost a družstva Gymnázia, která trénují v rámci činnosti kroužků SVČ patří 

k nejlepším nejenom v okrese, ale i kraji. Poděkování za podporu sportovní činnosti patří vedení Gymnázia. 

Rozvoj školní sportovní činnosti je již po mnoho let spojen s existencí Asociace školních sportovních klubů, do které jsou zapojeny všechny 

školy v okrese. I když většinu úkolů AŠSK zajišťuje SVČ DUHA, okresní kola soutěží se konají na jednotlivých školách okresu. Těm nejaktivnějším 

patří poděkování mladých sportovců. Patří mezi ně především Gymnázium, SOU potravinářské, SOŠ a SOU stroj. a stavební, ZŠ v Javorníku, České 

Vsi, Vidnavě či Supíkovicích. 

                                         Mgr. Jiří Hanefl 



  

 

Výukové programy v 1. pololetí  

 

V měsíci listopadu jsem zahájila další ročník  výukových pořadů Seznamujeme se s českými ilustrátory dětských knih,  pořadem o malířce a 

ilustrátorce Heleně Zmatlíkové . Na listopad také připadlo 100. výročí od narození švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové , jejíž knížky H. 

Zmatlíková také ilustrovala. A proto jsme si připomenuli i toto výročí. Byla jsem mile překvapena , když o tomto výročí některé děti už věděly z tisku 

či televize a dokázaly to kamarádům a spolužákům říct.  

 Tradičně v prosinci zařazuji malíře , spisovatele a ilustrátora Josefa Ladu, protože právě na prosinec  připadá jak výročí narození, tak úmrtí. A 

letos  byla výročí „kulatá“ , 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí našeho nejznámějšího malíře a ilustrátora. Obou výukových pořadů se zúčastnilo 

přes 400 dětí z 1. stupně , které se v obou pořadech velmi aktivně zapojily. Doplňovaly pořad ilustrátorů … 

 

 

Od ledna je v nabídce SEV další novinka – program Člověk a voda, který je přizpůsoben pro děti mladší i starší a jeho snahou je přiblížit 

žákům tuto životadárnou tekutinu v souvislostech ochrany životního prostředí. 

Programů, které nabízí školám a školkám SEV je ještě více, než kolik jsem jich zmínila, z dalších uvedu např. Exkurze u našich zvířátek, 

program Vyrábíme z přírodnin nebo program věnovaný ochraně zvířat.  

Naší snahou je vyjít vstříc požadavkům učitelů základních i mateřských škol a nabídnout doplnění informací a zkušeností dětem a žákům 

takovou formou, která je pro ně přitažlivá a přínosná, přičemž samozřejmě klademe důraz na ekologické zaměření všech nabízených programů. 

                         

             Ing. Jana Hálová 

 

Ve dnech 14.- 15.12 2007 jsme připravili bohatý program pro dvoudenní výlet žáků 4.-5. třídy ze ZŠ v Černé Vodě.V pátek večer se děti 

zúčastnily besedy na hvězdárně s panem Pavlem Kláskem, kde si ověřily své znalosti z astrronomie a také načerpaly i spoustu nových informací.Bylo 

jim jen  líto, že ten den bylo zataženo a tak na obloze nebylo téměř nic vidět. Druhý den si prohlédly ve středisku ekologické výchovy  odchovny a 

potěšily se s našimi zvířátky. 

 Nejvíce byli spokojeni v keramické dílně, kde si vyrobily dárečky pro své blízké. Dětem se u nás moc líbilo a rádi by si pobyt zopakovaly v 

jarních měsích.   

                                                                                       Iva Janošťáková 

Rádi bychom vám již teď nabídli program pro vaše děti  na jarní prázdniny (od 4. do 8. února) : 

 

Pondělí - Ozdobte si drátkem...  -  od  9,00 hod. 

4.2.. 2008 Iva Janošťáková 

  Poplatek 20 Kč 

 

Úterý   - Znáš své město - od 9,00 hod. Soutěž pro 3. – 6. roč. 

5.2. 2008 Mgr. Alena Hůževková 



  

 

Středa  - Vycházka přírodou – sraz v 8.00 hod. 

6.2. 2008 Ing. Jana Hálová 

 

Čtvrtek - Prázdniny se zvířátky  - od 8,00 hod. 

7.2. 2008 Ing. Ludmila Janoštíková 

 

Pátek     - Nintendo Wii–přijďte si zahrát na nové konzole – od 9.00 hod. 

8. 3. 2008 Mgr. Jiří Hanefl 

 

 

Leden patřil pořadu o velmi populárním českém básníkovi , který také hodně píše pro děti – Jiřím Žáčkovi . Hádali jsme hádanky, četli si 

básničky a pohádky a seznámili jsme se s dalšími pěknými knížkami , které Jiří Žáček pro děti napsal. Některé děti třeba také našly v knížkách novou 

básničku na letošní ročník přehlídky Dětské recitace, jejíž okresní kolo se pak uskuteční ve středu 12. března 2008 , v klubovnách Divadla P. Bezruče. 

           Mgr. A. Hůževková 

 

Kromě pravidelné zájmové činnosti nabízí SEV (středisko ekologické výchovy) při SVČ DUHA Jeseník také příležitostné akce pro žáky 

základních škol i děti ze škol mateřských. A o tom, že nabídka těchto programů je vítaným doplněním školní výuky svědčí i ta skutečnost, že akcí se 

zúčastňují nejen třídy z jesenických škol, ale přijíždí třídní kolektivy z celého regionu. Nabídka programů je obměňována každý měsíc a vybrat si z ní 

může každý. 

Na podzim již tradičně nabízíme programy ke Dni stromů a Dni zvířat, oblíbený je i program Naučná stezka dřevin, který využívá stezky dřevin 

nainstalované od roku 2006 na zahradě SVČ DUHA Jeseník. 

Velikou oblibu si u vyučujících i žáků po mnoho let získávají programy zaměřené na praktickou činnost, protože děti rády tvoří a to tím spíš, že 

si své výrobky mohou odnést. Před Vánocemi byl velký zájem nejen o výrobu ručního papíru v programu Recyklovaný papír, ale také o výrobu 

z vizovického těsta v programu Vizovické pečivo. Výstavy a besed Vánoce u nás, v Evropě a ve světě  

se v našich prostorách účastnilo 392 dětí a vyučujících z MŠ a ZŠ Jesenického regionu. Teď, v novém roce, je nabídka praktických programů rozšířena 

o odlévání sádrových odlitků – hlavně stop zvěře a připravujeme také program Vyrábíme ze sena. 

Dlouhodobě úspěšný je i cyklus programů Žijeme na jedné planetě, v jehož rámci nabízíme jednotlivé programy: Ryby a obojživelníci, Plazi, 

Ptáci a Savci. 

Rozhodně nesmím zapomenout na programy, které nabízí správce hvězdárny, pan Pavel Klásek. Také ty jsou už mnoho let vítaným doplněním 

a zpestřením výuky a dostáváme na ně velmi mnoho kladných ohlasů.  

Pracovnice SEV se snaží každý rok přijít s něčím novým. V tomto školním roce je to především program Včely a lidé, na jehož přípravě 

spolupracovali Ing. Ludmila Janoštíková s dlouholetým externistou a vedoucím včelařského kroužku panem Josefem Mrkvanem. Velmi poutavou 

formou a za pomoci moderní techniky zprostředkovávají hlavně dětem mladšího školního věku život včel a jejich přínos pro člověka. Programu se od 

října zúčastnilo 8 třídních kolektivů, což bylo 182 žáků a učitelů. 



  

 

Víte, že... 
 ...nás najdete na www.duhajes.cz ? 

 

... jsme byli pověření KÚ Olomouc organizací soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v okrese Jeseník? 

 

...  nabízíme nové výukové programy pro třídní kolektivy ? 

    

... se v našich prostorách bude konat Velikonoční výstava s besedami pro třídní kolektivy MŠ a ZŠ Jesenického regionu ? 

 

... se 1. kola Přírodovědné korespondenční soutěže zúčastnilo 209 dětí MŠ a ZŠ celého jesenického regionu? 

 

... 2. kolo Přírodovědné korespondenční soutěže probíhá právě teď, ukončení je 7.3. 2008 ? 

 

... chystáme soutěže   Účes roku , Dívka 2008 a Zvoneček? 

 

... od 1.  do 30. dubna pořádáme výstavu v kině POHODA? 

 

... od 21. – 25. dubna bude u nás  probíhat  týden oslav ke Dni Země? 

 

...chystáme 19. dubna v rámci akce Otvírání Země  Den otevřených dveří v našem středisku ekologické výchovy ? 

 

...7. května proběhne místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu v přírodovědně ekologických disciplinách? 

 

... 23.- 24.  května se v Jeseníku již podruhé uskuteční BAMBIRIÁDA 2008 spolu s velkou  oslavou Dne dětí ? 

 

...v pátek 23.5. na Bambiriádu přijede Český rozhlas Praha a bude v přímém přenosu vysílat z našeho nádvoří v rámci akcí VÝLETY? 

... v květnu opět chystáme  zájezd pro rodiny s dětmi na Rajd Maluchow , ve spolupráci s polskými partnery a Euroregionem Praděd do Prudniku  ( 

Chócim ) ? 

 

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

 

... se v červnu zúčastní ZÚ Keramika Výstavy lidových tvůrců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí v polském Prudniku ?  

  

... na konci školního roku plánujeme navštívit Zoologickou zahradu SAFARI ve Dvoře Králové? 

 

http://www.duhajes.cz/


  

...máme ještě volná místa v našich kroužcích? 



  

 

Z AKCÍ: 

Školní rok 2007/08 byl zahájen výstavkou v jesenickém kině POHODA. Výstavka, která nese název "Procházka DUHOU" provází návštěvníky kina 

jednotlivými oblastmi činnosti Střediska volného času    v Jeseníku.  

  

  

  

       

     

CORNY - STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR V ATLETICE 
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25. září 2007 se uskutečnil tradiční olympijský den středních škol. Pořadatel SOŠ a SOU strojírenské a stavební ve spolupráci s ostatními partnery 

připravil v letošním roce 1.ročník atletického CORNY poháru a tak měla nejlepší družstva možnost postoupit na krajské finále. V soutěži dívek se 

to povedlo Gymnáziu Jeseník a v soutěži chlapců si prvenství odnesla pořádající škola. Doprovodnými sporty byla košíková a odbíjená. 

Olympijského dne se zúčastnili i přátelé z Polska 

.     

Okresní kolo v PŘESPOLNÍM BĚHU se konalo 10.října 2007 v Lipové lázních ve SKI CENTRU MIROSLAV. 

 

VÁNOČNÍ HRA O JEŽÍŠKOVI  

Tradiční lidovou vánoční hru z oblasti Javornicka představilo divákům na nádvoří SVČ DUHA 27.prosince divadelní společenství MANDATUM  

JESENÍK  
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Dej Bůh štěstí...  

 

a jiné vánoční koledy zněly 27. prosince z nádvoří základní školy a Střediska volného času DUHA Jeseník na Průchodní ulici, kde se sešlo více jak 

dvě stě lidí na premiéře Vánoční hry o Ježíškovi...  

Ve hře, která vznikla pod režijním vedením paní Ludmily Liberdové, nechyběl svatý Josef, rozdávající všem přítomným světlo k zapálení svíček, 

jako symbol lásky, pokoje a dobré vůle mezi lidmi. Svatá Marie po celou dobu kolébala své děťátko, které ani jednou nezaplakalo. Pastýři rozdávali 

dětem sladkosti, SVČ DUHA nabízela perníčky, voňavé vánočky a horký čaj k zahřátí. Malí koledníci si u mikrofonu vykoledovali drobné dárečky a 

taky se dostalo na méně známé vánoční zvyky našeho kraje, jako je věštění z hrnců, přenášení polen svobodnými dívkami...  

Chtěla bych poděkovat především paní Mgr. Bohumile Tinzové – autorce této akce, pořadatelům – Státnímu okresnímu archivu Jeseník, SVČ DUHA 

Jeseník, OS Virtus, MKZ Jeseník a všem, kteří nám pomáhali a sponzorsky přispěli.  

Věřím, že se za rok opět ve zdraví sejdeme a nezabrání tomu ani sníh, ani mráz... 

Dětský vánoční jarmark se vydařil. 

 

Jarmark navštívilo množství dětí a rodičů a všichni prožili příjemný podvečer. I když počasí dříve připomínalo sychravý podzim, svítící 

vánoční strom hovořil o blížíchch se Vánocích. Stoly byly plné výrobků  

z keramiky a jiných přírodních materiálů, které si mohli přítomní zakoupit. Všem přišlo vhod i malé občerstvení - pro rodiče punč pro děti teplý čaj 

a chutné jednohubky, které připravil kroužek zdraveho vaření. Po celý večer zněly nádvořím SVČ koledy, též v podání dětí ze zájmových kroužků i 

za doprovodu kytar a zobcových fléten.    

 

      

  

Středisko volného času DUHA pořádá řadu poutavých naučných pořadů,ve kterých se žáci seznamují s našimi spisovateli, básníky 

i malíři.Získávají znalosti o přírodě i ekologii. Tyto pořady jsou velmi oblíbené a doplňují nabídku volnočasových aktivit.     

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/PC111812.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/PC111812.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/PC111851.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/PC111852.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/PC111863.jpg


  

 

   

 

Žáci si před Vánocemi povídali o vánočních zvycích, vyráběli ozdoby z vizovického pečiva, v pořadu Včely a lidé si přiblížili život včel atd. 

 

    

 

Z kulturních pořadů žáky jistě upoutalo povídání o Heleně Zmatlíkové či Josefu Ladovi. Seznámili se s jejich tvorbou nejenom slovem, ale i v 

ukázkách z knih nebo na videu. 

   

V neděli 28.ledna jsme ve Středisku ekologické výchovy SVČ DUHA prožili pěkné odpoledne. Děti, které navštěvují chovatelské kroužky měly 

možnost pozvat do zařízení na návštěvu své kamarády nebo sourozence, kteří se v týdnu na zvířátka nemohou podívat, natož o ně pečovat, protože 

mají jiné aktivity. Zvířátka jsme nakrmili a také si s nimi pohráli a pověděli si o něch množství zajímavého. Kromě toho jsme namalovali obrázky 

zvířat a každé dítě si zhotovilo sádrový odlitek figurky zvířátka. 
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II.pololetí 

2007/ 2008 
            

 

 

 

Ohlédnutí za činností našeho střediska ekologické výchovy (SEV) 

 
3. dubna 2007 byla  přijetím do celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy  Pavučina  zahájena činnost SEV (bývalá stanice 

mladých přírodovědců)  jako součást SVČ DUHA Jeseník . 

Posláním  SEV je poskytovat environmentální výchovu, to je výchovu  zaměřenou  na ochranu životního prostředí, na odpovědné jednání vůči 

přírodě i lidem. Tuto výchovu zprostředkováváme jak  jednotlivým dětem v rámci přírodovědně  zaměřených kroužků (přátelé přírody, pěstitelský, 

chovatelský, ochrana ptactva, zdravé vaření, včelařství, rybářství, astronomie, akvaristika, teraristika, chov koček, psů, koní...),  tak  školním 

kolektivům  v rámci výukových programů, exkurzí,  besed, soutěží, výstav, zájezdů a podobně. Z našich akcí: 

 

- Výstava ke Dni Země v jesenickém kině Pohoda - zde si  návštěvníci výstavy prohlédli  výrobky dětí ze zájmové činnosti SEV a vítězné práce 

Přírodovědné korespondenční soutěže pro děti od 3 do 15 let. 

 

- Okresní kolo biologické olympiády kategorie „C“ - starší. Žáci 8. a 9. tříd ze škol jesenického regionu porovnali své síly v biologických 

disciplinách. 

 

- Den Země v kině Pohoda. Výchovný  program pro žáky 1.-9-ročníků. Po shlédnutí výstavy a ekologické besedě na téma  Den Země jsme psali 

vzkazy planetě Zemi.  

 

- Beseda s pracovníkem CHKOJ a dětmi ŠD ZŠ Jeseník.  - Jak se chovat v přírodě. 

 

 



  

 

-Zájezd  FLORA Olomouc a Zoo Kopeček.  Již tradičně společně s výtvarným oddělením SVČ DUHA  měly děti možnost oslavit Den Země účastí 

na tomto oblíbeném poznávacím zájezdu. 

 

-Účastníci Otvírání Země si u nás  v odpoledních hodinách prohlédli naše zvířátka a ve sklenících exotické rostliny. Vyzkoušeli si pletení košíků a 

další zábavné činnosti z přírodních materiálů. Samozřejmě nechyběla hudba a tanec, kde vystoupili malí i větší tanečníci z našich kroužků. Ukázku 

výcviku poslušnosti a agility představil Kynologický klub Jeseník. Letošní novinka „Beseda s panem včelařem“ měla velký úspěch a díky dotazům se 

protáhla o 1,5 hodiny. I když nám počasí letos moc nepřálo a většina činností se odehrála ve vnitřních prostorách, akce se líbila a „mokrá“ varianta se 

osvědčila. 

 

 - V den, kdy se slaví Den Země jsme s dětmi navštívili buky, které jsme vysadili v minulých letech v areálu pod lázněmi. Dostaly název buky Víry, 

Naděje a Lásky. Mladé stromky jsme odplevelili, okopali, zalili a také dosadili nové.  

 

- Okresní kolo biologické olympiády kategorie „D“ - mladší. Tentokrát si porovnali síly v biologických disciplínách  žáci 6. a 7. tříd. 

 

- Zájezd do Zoo Lešná. Na závěr školního roku  jsme tradičně uspořádali  velmi oblíbený zájezd do Zoo. V minulých letech jsme  navštívili  Zoo 

Ostrava , Dvůr Králové.  Každá z nich má svoji neopakovatelnou atmosféru a dětem  se zájezdy velmi líbí. 

 

Kromě uvedených kroužků a akcí je školám  předkládána na aktuální nabídka výchovně vzdělávacích programů v rámci cyklu „Žijeme na 

jedné planetě“: Práva zvířat, Den stromů, Naučná stezka dřevin, Ryby, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci, Stopy zvířat, Lidé a včely, Recyklovaný 

papír, Voda, Les, Odpady, Vyrábíme z přírodnin a vizovického těsta, Vánoční a velikonoční zvyky. 

 

Nad rámec naší činnosti jsme se letos ujali šesti opuštěných mláďat sýkory modřinky, kterým zahynuli oba rodiče.  Po dobu jednoho týdne 

jsme  ptáčátka krmili  každé dvě hodiny a zároveň jsme odstraňovali nečistoty z budky. Když mláďátka zesílila, přemístili jsme je do klece a také zde 

jsme je krmili celý týden.  S dětmi v kroužku Ochrana ptactva jsme je pak vypustili do volné přírody . Pozorovali jsme , jak si zvykají na volnou 

přírodu a  pár dnů jsme jim ještě pomohli  přikrmováním.  V přírodě  zdomácněli nečekaně rychle  a hladce,  a protože  zůstali na naší zahradě,  máme 

z  nich velkou radost.  

                  Ing.Ludmila Janoštíková  

 



  

  

 

                                     

V středu 7. května jsme pořádali již čtvrtý ročník místního kola Zelená stezka - Zlatý list 2008 v přírodovědně ekologických disciplinách. 

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

 V letošním roce startovalo 108 dětí. Do krajského kola postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ  Javorník  (2.místo)  a starších žáků  z 

Gymnázia Jeseník (6.místo ). Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže, která se stává rok 

od roku stále vyhledávanější. 

 

Duhová písnička 
 

23. května 2008 jsme uspořádali první ročník naší nové soutěže Duhová písnička pro žáky ZŠ. Soutěžící si mohli vybrat píseň z různých žánrů. 

Se svými písněmi se pak předvedli buď sólově nebo jako dua a tria. Někteří soutěžící se i sami doprovázeli na klavír, jiní si na doprovod přizvali své 

kamarády. Soutěž byla velmi zdařilá a všem se líbila. Zúčastnilo se jí 28 zpěváků. 

                                                                                       Iva Janošťáková 

Místní Bambiriáda 2008 Jeseník 

 
V letošním roce Jeseník opět patřil k dvaceti osmi  městům ČR, které chystali  prezentaci činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží ve 

volném čase. Širokou nabídkou volnočasových aktivit jsme chtěli přispět k primární prevenci sociálně patologických jevů celého jesenického regionu. 

Bambiriáda nebyla cílem naší práce, ale prostředkem ke komunikaci s širokým  okruhem veřejnosti, zejména s rodiči, dětmi, školami... Šlo nám 

o nabídku dění v oblasti zájmového vzdělávání a výchovy dětí a mládeže ve volném čase.  

  V pátek 23. května od 9.00 hodin  probíhala pódiová vystoupení „Děti baví děti,  kde se zpívalo, tancovalo, cvičilo, hrálo se i  

divadlo...Představily se mimo jiné  zájmové kroužky Střediska volného času DUHA Jeseník, které bylo hlavním pořadatelem celé akce, spolu 

s Hnutím Brontosaurus Jeseník, Mateřským centrem Krteček a Junákem ( svazem skautů a skautek ČR ). Vše se odehrávalo ve  venkovním areálu 

Základní školy Jeseník a SVČ DUHA na Průchodní ulici v centru města.  

 Od 9.00 hodin mohly třídní kolektivy MŠ a ZŠ vystřídat dvacet osm  stanovišť, kde organizace a občanská sdružení zábavnou a hravou formou 

prezentovala svoji činnost.  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje předvedl vybavení hasiče, ukázku požární techniky. Sdružení dobrovolných 

hasičů Čech, Moravy a Slezska  mělo  připraveno soutěže pro děti -  stříkání vodou na terče a shazování kuželek. Návštěvníci si mohli vyzkoušet 

laserovou střelnici Policie ČR , viděli ukázku práce psovodů a  bojového  policejního výcviku. Dále se představil místní kynologický klub a  Lesní 

správa Jeseník zabezpečila vystoupení s dravými ptáky, spolu s dalšími zábavnými činnostmi. Novinkou letošní Bambiriády byl skákací hrad, soutěže 

EKO-KOMU, ukázka sběrných aut technických služeb a aktivity občanských sdružení jako např. Čtyřlístek, Virtus, dále se představila se svou 

nabídkou Městská knihovna Vincenze Priessnitze, ZUŠ Jeseník a další. Letos se s námi  podílelo na realizaci místní Bambiriády více jak 30 organizací, 

kterým není lhostejné, co dělají děti a mládež ve volném čase (viz. příloha). 

 Děti si vyzkoušely filcování z ovčího rouna, pletení košíků,   malování na obličej, práci s ekoplastelínou,  lanové aktivity, výrobu 

recyklovaného papíru, odlévání stop zvířat, skatebordy, huckies, stolní kopanou, prohlédly si kompost žížal, skleněný pozorovací včelí úl, odchovny 

zvířat a skleníky, ukázku lego robotů a spoustu dalších zábavných činností. 



  

 V prostorách Kaple proběhl v dopoledních hodinách první ročník  soutěže Duhová písnička  a vyhodnocení Eko soutěže. Odpoledne zde 

návštěvníci zhlédli dvě divadelní představení  pro děti. 



  

 

V 17.00 hodin byl  páteční program v našem areálu ukončen a pokračoval  doprovodný program Muzejní noc plná zábavy a překvapení 

v prostorách Vlastivědného muzea Jeseník. 

V pátek nás navštívili naši mediální partneři Český rozhlas 2 – Praha  v rámci projektu Výlety. Během celého dne vysílali informace o naší 

místní Bambiriádě. 

 

 

V sobotu 24. května od 9.00 hodin probíhala v Kapli vědomostní soutěž Právo pro každý den pro žáky ZŠ, kterou organizovala Městská 

policie Jeseník s komisí  pro prevenci kriminality. Souběžně se pokračovalo ve Smetanových sadech, kde se konal od 9 hodin doprovodný program 

integrovaného záchranného systému v rámci Helpíkova poháru a probíhaly další hry a soutěže SVČ DUHA Jeseník, Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 

Junáku a dalších. Součástí našeho stanoviště  byl  také projekt Dětství bez úrazu, kde si děti hravou formou vyzkoušely, zda znají základní informace o 

tom, jak chránit svoje zdraví a tím předcházet úrazům. Slavnostní ukončení a zhodnocení celé akce proběhlo od 13  do 17 hodin v Kapli.  

Chtěli jsme poukázat na důležitost a  význam aktivního využívání volného času dětí a mládeže pro prevenci kriminality, užívání drog,  

závislosti na počítačích a sledování  televize. Chtěli jsme upozornit na nezastupitelnost pobytu mladého člověka v kolektivu vrstevníků, na skupinový 

prožitek, který výrazně ovlivňuje schopnosti komunikovat s ostatními, respektovat cizí názory, řešit konflikty ...  

 Místní Bambiriáda v Jeseníku nabídla  i přes nepřízeň počasí dětem poutavý a zábavný den, který mohl mnohým z nich pomoci v otázce čím, jak 

a kde můžou využít svůj volný čas a třeba si najít ... no, ty  letošním mottem zmiňované kamarády. Místy až programový přetlak zabránil hluchým 

momentům či nudě a i když se vyskytly nějaké dílčí zmatky, nelze hodnotit letošní Bambiriádu jinak než kladně ( úryvek z článku Jesenického týdeníku 

). 

 Místní Bambiriády v Jeseníku se zúčastnilo celkem 2 093 návštěvníků. 

       

ORGANIZACE PODÍLEJÍCÍ SE NA MÍSTNÍ BAMBIRIÁDĚ 2008: 

 

1. SVČ DUHA JESENÍK 

2. HNUTÍ BRONTOSAURUS JESENÍKY 

3. JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 

4. MATEŘSKÉ CENTRUM  KRTEČEK 

5. WALDORF – SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ PEDAGOGIKU 

6. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VIRTUS 

7. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČTYŘLÍSTEK 

8. MĚSTSKÁ KNIHOVNA VINCENZE PRIESSNITZE 

9. TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK 

10.  EKO – KOM 

11. ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ 

12. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JESENÍKY 

13. LESY ČR – LESNÍ SPRÁVA JESENÍK 



  

14. SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 



  

 

15. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 

16. POLICIE ČR 

17. MĚSTSKÁ POLICIE – KOMISE PRO PREVENCI KRIMINALITY 

18. GYMNÁZIUM JESENÍK 

19. ZŠ JESENÍK 

20. MŠ PÍSEČNÁ 

21. MŠ ŽULOVÁ 

22. MŠ JAVORNÍK 

23. MŠ SKOROŠICE  

24. ZŠ FUČÍKOVÁ 

25. ZŠ ŽULOVÁ 

26. ZUŠ JESENÍK 

27. SZUŠ LENKY BACHOVÉ 

28. PRIESSNITZOVA TANEČNÍ ŠKOLA  IVY PROCHÁZKOVÉ 

29. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENÍK 

30. MKZ JESENÍK 

31. JESENICKÝ TÝDENÍK 

32. KABELOVÁ TELEVIZE JESENÍK 

33. ČESKÝ ROZHLAS 2 - PRAHA   PROJEKT VÝLETY 

34. MĚSTO JESENÍK 

35. OLOMOUCKÝ KRAJ 

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SPONZORŮM: 

 

1. OMYA CZ S.R.O. VÁPENNÁ 

2. TOP TERAMO S.R.O. VÁPENNÁ 

3. LÁZEŇSKÁ LÉKÁRNA  S.R.O. JESENÍK 

4. PRÁCE A SLUŽBY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA JAROSLAV JANOŠTÍK 

5. ALBERT PRODEJNA JESENÍK 

6. MASÁŽE ZDEŇKA LEPŠOVÁ 

7. LESY ČR – LESNÍ SPRÁVA JESENÍK 

8. 1. JESENICKÁ KOSMETICKÁ SPOLEČNOST S.R.O. 

9. PRADĚD JESENÍK MARCELA SKŘIVÁNKOVÁ 

10. TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK 

11. PLASTKON MILULOVICE 



  

                                                   



  

 

Mezinárodní úspěch... 
 

Ve dnech 6.-8.6. 2008 se vybraní členové zájmových kroužků Keramika ze SVČ DUHA Jeseník prezentovali na XI.Výstavě lidových tvůrců a 

uměleckých řemesel polsko českého pohraničí v  Prudniku. V soutěži o nejpěknější a nejzajímavější výstavní stánek  získali 1. místo ve své 

kategorii. Na každoroční výstavu, které se letos zúčastnilo 392 vystavovatelů ve třech kategoriích, se připravovali členové našich kroužků po celý rok. 

Svými nejlepšími výrobky tak reprezentovali nejen SVČ DUHA Jeseník , ale i naše celé město. 

  

                                 Iva Janošťáková, vedoucí ZÚ Keramika 

 

Víte, že... 

 
- v oblasti tělovýchovy jsme zajišťovali všechna postupová kola – okresní finále soutěží podle termínové listiny. Např. florbal, košíkovou a halovou 

kopanou ZŠ i SŠ. V měsíci lednu až květnu se soutěží zúčastnilo více jak 2 000 soutěžících.  

 
- jsme připravili Bazar oblečení a obutí pro děti (Jaro,Léto), který navštívila více než tisícovka  rodičů? 

 
- soutěže zpěváků lidových písní Zvoneček 2008 se zúčastnila padesátka dětí do 15 let? 

 

- pro děti a rodiče jsme uspořádali zájezdy na výstavu Flora Olomouc spojenou s prohlídkou ZOO a zájezd do ZOO Lešná?. 

- proběhla také okresní kola soutěží vyhlašovaných MŠMT – Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce pro ZŠ i SŠ, recitační soutěže pro děti 

ZŠ a soutěže v uměleckém přednesu pro mládež Wolkrův Prostějov ? 

 
- už několik let se podílíme společně na některých zajímavých akcích v rámci příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd. Koncem května jsme 

vypravili autobus rodičů s dětmi do nedalekého polského Prudniku na Rajd Maluchów? 

 

 - náš divadelní soubor Průvan se účastnil přehlídky amatérských divadelních souborů Žatva 2008, kde vystoupili s pohádkou Vašek cestovatel a 

lidojedi? 

 

- byli jsme jedni z hlavních pořadatelů oslav Dne dětí na Ranči  Orel v České Vsi, kde jsme zajišťovali stanoviště atrakcí a celodenní moderování pro 

2 400 účastníků? 



  

 

 

Nabídka na letní prázdniny: 

 

 

1.   - 

 4.7. 

2008 

Česká 

Ves - 

bazén 

Kurz 

plavání, 

příměstský 

tábor 

6 - 

12 let 
600 Kč Mgr. J. Hanefl 

584 401 262, 603 

326 633 

7. – 

11.7. 

2008 

SVČ 

DUHA 

Jeseník 

Práce s PC 

 

příměstský 

tábor 

7 – 

13 let 
700 Kč Mgr. J. Hanefl 

584 401 262, 603 

326 633 

4. –

8.8. 

2008 

Jeseník 

a okolí 
Poznávací  

 

příměstský 

tábor 

od 6  

let 
750 Kč Ing. L. Janoštíková 

584 401 262, 774 

001 547 

18.8.– 

22.8. 

2008 

Ranč 

Orel 

Česká 

Ves 

Jízda na 

koni, 

ošetřování 

koní, 

plavání 

od 10 

let 
1000 

Kč 
Mgr.V. Fačevicová, 

 Ing. J. Hálová 

584 401 262, 736 

232 109 

25.8.– 

29..8. 

2008 

SVČ 

DUHA 

Jeseník 

Výtvarný 

příměstský 

tábor 

8-14  

let 
1000 
Kč      

Iva Janošťáková 

584 401 262, 777 

945 741 

      

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2008/2009 

sportovní 
výtvarné, hudební a 

dramatické 
přírodovědné ostatní 

Karate  
Netradiční  výtvarné 

činnosti 

Chovatelství  drob. 

zvířectva 
Počítače 

Cyklistika, 

bikros 

Keramika pro MŚ, ZŠ, 

dospělé 
Chovatelství  psů Programování 

Florbal Tvořínek Chovatelství  koní Zdravé vaření 

Košíková Výtvarná dílna Chovatelství  včel 
Digitální 

fotografie 

Aikido Kytara Chovatelství koček Mladý detektiv 

Cvičení ml. 

dětí 
Flétnička Chovatelství  plazů 

Kroužek šermu a 

historie  

Plavání Divadlo Rybářství Angličtina 

Sportovní hry 
Patchwork, 

ruční textilní práce 
Mladí přátelé přírody Španělština 

Jiu-jitsu 
Hrátky s hudbou pro 

rodiče a děti 
Akvaristika Dívčí klub 

Kulturistika     Westernové tance Pěstitelství Hra Go 

Volejbal Tance JD Bylinky 
X 

Stolní tenis Orientální tanec 
Pěstování a 

aranžování  rostlin 

X 

Šachy Veselé zpívání 
Přírodovědný kroužek  

pro handicap.  děti 

X 

Posilování 
Keramický kroužek  

pro handicap.  děti 
Astronomie 

X 

Aerobic Točení na kruhu 
Chov exotického 

ptactva 

X 

                                                   

 

 



  

 

 

 

Z AKCÍ: 

 

Od 6. do 19. března jsme uspořádali velikonoční výstavu s besedou pod názvem "Od slunovratu po velikonoce". Vystavované věci vyrobily děti v 

zájmových útvarech SVČ DUHA. 

Po zhlédnutí výstavy účastníci vyslechli výklad a besedovali o tom, jak trávili čas od vánoc po velikonoce naši předkové a my dnes.  

 

 

Výstavu navštívilo 631 účastníků.                           

 

  

         

 

Okresní kola v košíkové na počátku jara jsou doplněním finálových částí Jesenické ligy v košíkové, jako dlouhodobé soutěže, která vychovává 

mnoho mladých košíkářů - především děvčat ze ZŠ v Supíkovicích a Javorníku.V soutěži chlapců se stali okresními přeborníky chlapci ze ZŠ Zlaté 

Hory a v soutěži dívek zvítězila děvčata ze Supíkovic před děvčaty ze ZŠ v  Javorníku. 

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182215.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P1000645.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P1000659.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P1000668.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182207.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182216.JPG


  

 

          

     

26. března se v koncertním sále  Kaple konalo okresní kolo soutěže zpěváků lidových písní ZVONEČEK 

  

            

       

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182154.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182154.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182155.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182165.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182166.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182166.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182181.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182183.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182183.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182192.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182192.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3182200.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3262217.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3262217.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3262224.JPG
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/P3262235.JPG
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Dne 29.března se konal na krytém bazénu v České Vsi 1. ročník memoriálu Ing. Pavla Kalouse v plavecké štafetě s mottem "DUNAJEM OD 

PRAMENE AŽ K MOŘI". 

 

Akce se zúčastnilo více jak 200 plavců, kteří společně uplavali 300 km. 

Nejstaršími účastníky se stali, téměř 80-ti letí manželé Novákovi.  

Nejmladšími účastníky byl 3-letý Samuel Ševčík a pětiletá Veronika Juchniewicz z Polska. 

Většina účastníků pojala svoji účast nejen symbolicky, ale ve snaze uplavat co nejvíce. Dočkali jsme se tak mnohých obdivuhodných výkonů a 

někteří byli sami překvapeni, že dokáží uplavat tak velkou vzdálenost. Nejvíce uplaval Filip Kurinec - 7.100 m a J.Kašlík - 6.500 m. 

 

Ve starém Řecku platilo : „ Vzdělaný člověk se pozná podle toho, že umí číst, psát a plavat“.  

Pořadatele potěšila velká účast  vzdělanců a mnozí již přislíbili účast na dalším ročníku. Snahou všech bude překonat výsledek dosažený v tomto 

prvním úspěšném ročníku. 

  

Organizátoři děkují představitelům Jeseníku a České Vsi za podporu akce, všem sponzorům, kteří pomohli zajistit ocenění účastníků drobnými 

pamětními cenami a v neposlední řadě všem pořadatelům a rozhodčím bez jejichž pomoci by nebylo možné akci uskutečnit.  
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Ve čtvrtek 17. dubna se konalo na ZŠ Jeseník - Nábřežní okresní kolo silového trojboje ZŠ. Tato tradiční okresní soutěž přitahuje chlapce, ale i 

dívky k tréninku ve šplhu, trojskoku z místa a ukázce síly paží ve shybech na hrazdě. Mnozí předváděli při okresním kole obdivuhodné výkony. 

K nejlepším patřili : Jiří Grigoriadis a L.Zeleňák z Javorníku, A.Fellner ze ZŠ Jeseník a E.Sahánek z Gymnázia. 

                                 Mezi děvčaty hrály prim dívky ze ZŠ Jeseník - K.Cirjaková, J.Ignačáková, D.Nevrklová a  A.Hlavačková. 

  

 

  

 

V úterý 22. dubna se v tělocvičně ZŠ Jeseník - B.Němcové konalo okresní kolo ve vybíjené dívek 1.stupně ZŠ "PREVENTAL CUP". 

Zúčastněná družstva za bouřlivého povzbuzování bojovala o každý míč. Nakonec svoji převahu ukázalo družstvo pořádající školy, které pod 

vedením paní učitelky J.Kaňovské dokázalo porazit i některá družstva před časovým limitem.  

Jako druhé skončilo družstvo ZŠ Supíkovice jehož hráčky potvrdily, že tato škola patří k těm nejlepším v košíkové a s přípravou hráček začínají již 

na 1. stupni.  
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POŘADÍ  NEJLEPŠÍCH :       1.  ZŠ  JESENÍK 

                                                     2.  ZŠ  SUPÍKOVICE 

                                                        3.  ZŠ   MIKULOVICE 

       

Blahopřejeme a přejeme úspěch v krajském kole při reprezentaci okresu Jeseník a školy. 

  

 

 29. dubna pokračovalo okresní kolo ve vybíjené kategorií "otevřená". V této kategorii hrají chlapci s možností doplnění družstva dívkami. Svoje 

umění v tomto sportu opět ukázala pořádající škola v Jeseníku, která s převahou zvítězila.   

     

Pořadí nejlepších :     1.  ZŠ  JESENÍK     2.  ZŠ  JAVORNÍK   3.  ZŠ  MIKULOVICE  
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Den Země – výsadba sazenic buku 
  V neděli 27.dubna jsme přispěli k oslavám Dne Země již tradiční vycházkou na stráň pod lázeňskou    kolonádou.        V minulých letech 

jsme zde vysadili tři buky, které jsme nazvali po třech  statcích, jež zde byly postaveny před 2.světovou válkou. V současnosti jsou zde již jen 

základy domů a celý areál je pěkně upraven. 
V loňském roce jsme půdu kolem buků okopali, odplevelili a zalili. Letos jsme však již žádný z nich nenalezli. Někdo je zničil. Proto jsme vysadili 

nové sazenice  pod stejným názvem: buky víry, naděje a lásky. Tak se totiž jmenovaly ty tři staré statky.  Věříme a máme naději, že tentokrát buky 

vyrostou a ponesou tak zvěst o víře, naději a lásce. 
  
  

     

 
7.června se na Ranči OREL uskutečnil již tradiční Den dětí. Pro děti i jejich rodiče bylo připraveno množství zábavy, her a soutěží. Na 

programu se podílelo i Středisko volného času DUHA, jehož stanoviště bylo stále plné dětí. Děti si mohly malovat barvičkami na tělo, plést košíky, 

soutěžit ve skákání v pytlích, rýžovat "zlato", lovit "rybičky" a prokazovat své další dovednosti. Stanoviště byla motivována poznáváním různých 

zemí světa. Po splnění každého úkolu byly děti odměněny sladkostmi. Za slunečného počasí se připravený program určitě všem líbil. 
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Ve dnech 6.-8.6. 2008 se vybraní členové ZÚ Keramika ze SVČ DUHA  v Jeseníku zúčastnili XI.Výstavy lidových tvůrců a uměleckých 

řemesel pohraničí polsko- českého v Prudniku. V soutěži o nejpěknější a nejzajímavější výstavní stánek  získali 1.místo ve své kategorii. Na výstavu 

se připravovali po celý rok a svými nejlepšími výrobky tak reprezentovali nejen SVČ DUHA , ale i město Jeseník. 
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I.pololetí 

2008/ 2009 
           Vážení přátelé ! 

 

Další školní rok v nových prostorách máme za sebou. Všichni jsme se snažili o vaši spokojenost a doufáme, že se nám to i tentokrát podařilo.  

Chtěla bych v úvodu poděkovat všem svým milým kolegům za jejich obětavou práci a  našim partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci by 

nebyla naše nabídka tak široká Jsou to především: Lesní správa Jeseník, TS Jeseník, ZP MV ČR , Omya , Lázeňská lékárna a všem ostatním za 

příležitostnou pomoc. 

Děkujeme Lesům ČR, které nám poskytly  sponzorský dar v oblasti ochrany životního prostředí, za účelem podpory projektů environmentální 

osvěty, vzdělávání a ekologické výchovy. Díky zakoupené učební pomůcce byl vytvořen výukový program pro žáky ZŠ, který je zaměřen na život ve 

vodě a kolem ní.  

Naše upřímné poděkování patří panu Ing. Jaromíru Latnerovi za dlouholetou pomoc při  rozvíjení našich volnočasových aktivit v celém 

jesenickém regionu a lesnímu správci panu  Ing. Jiřímu Pňáčkovi, díky kterému se naše spolupráce dále rozšiřuje. 

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

ekologických disciplinách, pomáhá nám s prázdninovým letním táborem  a účastnil  se již  podruhé jesenické Bambiriády ( prezentace organizací 

pracující s dětmi a mládeží ), kde si s ostatními kolegy připravil pro děti zábavné hry, soutěže a kde jsme měli možnost zhlédnout  vystoupení 

s dravými ptáky  Ing. Petra Zvolánka. 

 Děkujeme Lesní správě Jeseník za jejich 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. Těšíme se na další 

spolupráci v novém roce 2009. 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 140  kroužků  z více než 60ti  druhů aktivit, které navštěvuje 1 531  dětí, mládeže i dospělých. 

Spolupracuje s námi 82 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

 

 Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Digitální fotografie, Keramika pro handicapované, Chovatelství ptáků, 

Loskutáček ... Rozšířili jsme naši činnost na oblast Bělá pod Pradědem a Lipovou, kde jsme navázali spolupráci se základní a mateřskou školou. 

 



  

Mezi letošní novinky patří:  

 

SETKÁNÍ S TVOŘIVOSTÍ 

 

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. proběhl v Jeseníku první „testovací“ ročník akce, při které se potkali a vzájemně obohatili lidé, kteří mají zájem 

poznat a rozvinout svoje nadání a tvůrčí schopnosti. Našim společným cílem  bylo pomoci lidem k tvořivé činnosti  a připravit důstojné podmínky 

k tomu, aby výsledky svých tvůrčích aktivit měli kde prezentovat širší veřejnosti.  

 V pátek ráno všechny  příznivce divadla potěšila pohádka jesenického souboru Mandátum „O ševci Matějovi aneb kterak se bludičkám vdavek 

zachtělo“.  

 To, že máme  šikovné ruce, se potvrdilo mnohým lidem (zejména dětem a maminkám) při pletení košíků, výrobě ručního papíru, keramiky a 

batikování v prostorách SVČ Duha Jeseník, kde se od samého rána až do pozdního odpoledne vyráběly opravdu krásné věci. 

Nejčastější reflexe, postřehy a přání účastníků „Skvělé...“, „ Bylo to super..“, „Prosím, opakovat častěji...“, „Dobrý nápad, jak strávit den s dětmi...“ 

nás přesvědčily o tom, že testovací ročník nebyl určitě poslední... 

  

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY  FLL 2008 

 

V sobotu 8. listopadu jsme pořádali spolu s místním gymnáziem a MKZ Mistrovství ČR – FIRST LEGO Laegue 2008. Třináct týmů mladých 

účastníků z celé republiky, ve věku 11 – 16 let, se utkalo ve znalostech a dovednostech konstruktérské a programátorské činnosti s využitím stavebnice 

LEGO. V rámci soutěže řešilo i svůj výzkumný úkol, ve kterém ukázalo hlubší znalosti zvoleného oboru a řešení problematiky v týmu. Přítomní  

porotci z  Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci měli opravdu plné ruce práce. 

Tento 3. ročník FLL opět ukázal, že mezi školy s nejkvalitnější prací se studenty i mimo vyučování v informatice a rozvíjení hlubších zájmů o 

poznání, patří Gymnázium Jeseník. Jasným vítězem celé soutěže a týmem, který bude naši republiku reprezentovat na Mistrovství Evropy ve 

Švýcarsku, se stal tým Wormíci – zájmový kroužek SVČ DUHA Jeseník a na druhém místě se umístil YESTEAM, také složený ze studentů 

jesenického gymnázia. 

                     Mgr. Jiří Hanefl 

 

 

 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 

  

Jednoho podzimního večera jste mohli v Jeseníku vidět malé broučky a berušky s lampióny a lampičkami, jak míří do Smetanových sadů. SVČ 

DUHA Jeseník uspořádalo lampiónový průvod, kterého se zúčastnily děti s maminkami, tatínky i prarodiči.  

Neodradilo nás ani špatné počasí a vyrazili jsme se zapálenými lampióny a košíkem, ve kterém jsme nesli malé plyšové broučky do parku, kde 

už byla nachystána světýlka s úkoly (škoda, že nám místní mládež jedno rozbila). Děti zpívaly písničky, cvičily a vymýšlely strašidelné příběhy. 

Nakonec jsme všichni uspali broučky ukolébavkou, rozdali medaile za statečnost a mohli si za odměnu najít poklad. Všichni jsme trochu zmokli, ale za 

ty rozzářené lampiónky v dětských očích to určitě stálo! Děkujeme rodičům a prarodičům za velkou účast a příští rok zase nashledanou. 



  

 
ADVENTNÍ DÍLNA  

 

 Advent jsme přivítali v sobotu před 1.adventní nedělí výrobou věnců a svícnů v dílničce Střediska volného času DUHA. Sešlo se nás celkem 18 

a začali jsme povídáním o Adventu. Technikou decoupage jsme si vyrobili z keramického květináče základ pro svícen a pak už jsme začali dělat věnce, 

což nebylo vůbec jednoduché. Podklad pro věnec jsme si vyráběli ekologicky ze starých novin, které nám ochotně poskytla trafika u autobusového 

nádraží. Lesy ČR nám zase dodaly jedlové chvojí, kterým jsme pak věnec zdobili. Dále jsme připevnili čtyři červené svíce, což vyžadovalo zručnost a 

trpělivost a pak už jen stačilo věnce nazdobit – mašlemi, sušenými přírodninami, ovocem, oříšky, šiškami, kořením a dalšími ozdůbkami. Na vánoční 

svícen jsme použili svíčky žluté, které nám znázornily světlo a radost z blížících se Vánoc.    

    

LITÍ OLOVA  

 

 Vánoce jsou opředeny mnoha zvyky a tradicemi. Mezi ně patří také tradiční lití olova, které si mohla více než stovka dětí i dospělých ve 

Středisku volného času DUHA před Vánocemi vyzkoušet. Nad plamenem jsme v tyglíku tavili olovo a lili do nádoby s vodou. Z olova vznikaly krásné 

tvary, které probouzely v dětech fantazii a připomínaly spoustu věcí. Tak jsme mohli usuzovat, co nás v příštím roce čeká – výlet lodí na krásný ostrov, 

setkání s piráty, zlatý poklad, krásná paní s děťátkem, osedlaný kůň, rozježený pes a spousta dalších věcí. 

 Lití olova se dětem i dospělým velmi líbilo a věřím, že v předvánočním shonu nabídla tato akce chvilku pro zastavení a zamyšlení. 

       Pavla Dihlová 

 

MIKULÁŠSKÉ KOLEDOVÁNÍ 

 

 Tentokrát jsme se poprvé sešli u nás na nádvoří, kde od třetí hodiny odpolední probíhala dětská vánoční výstava s ukázkou práce s vizovickým 

pečivem. V klubovně si děti i dospělí mohli vyrobit vánoční přáníčko nebo svícen na štědrovečerní stůl. Ti nejmenší soutěžili v kreslení čertů, andělů, 

Mikulášů a krátili si venku čas na zábavných stanovištích,  kde dostávali sladké odměny. Zájmové kroužky si přichystaly výrobky na Dětský vánoční 

jarmark a opravdu bylo z čeho vybírat – keramika, svícny, adventní věnce, malované sklo... 

Konečně se hodné děti dočkaly. Přišel Svatý Mikuláš s plným košem dobrot, zpívali jsme vánoční koledy a rozdávali radost. Škoda, že tento 

krásný čas adventu je již za námi... 

 

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ BETLÉM... 

 

Soutěž O nejoriginálnější betlém jsme vyhlásili v měsíci listopadu a zapojily se do ní všechny ZÚ keramické a výtvarné. Celkem 12 ZÚ se 150 

účastníky. Betlémy byly součástí vánoční výstavky a každý návštěvník měl možnost ocenit fazolí ten, který se mu nejvíce líbil. Nejvíce bodů-fazolí 

získaly:  

 

1. Perníkový betlém  -      ZÚ Zdravé vaření   146 fazolí 

 



  

2. Malý keram.  betlém -    ZÚ Pokročilí -Matěj Neburka 



  

 

          Pavlína Luxová         124 fazolí 

 

3. Velký keramický betlém-   ZÚ MŠ Dittersdorfova   66 fazolí 

 

Vítězům byly předány drobné ceny. Blahopřejeme!       Iva Janošťáková 

                                       

               

 

DUHOVÁ PÍSNIČKA 

 

 Tentokrát v prosinci jsme se sešli na druhém ročníků naší soutěže ve zpěvu pro žáky ZŚ. Mladí zpěváci si mohli vybrat písničku libovolného 

žánru s doprovodem nebo bez něj. Tato soutěž si získala velkou oblibu, o čemž svědčí počet soutěžících. Letos se nám sešlo více než 70 účastníků. 

Máme z toho radost a věříme, že se na třetím ročníku dočkáme ještě vyššího čísla. 

 

Z ČINNOSTI STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

Středisko ekologické výchovy při SVČ DUHA Jeseník pracuje již třetí školní rok a svou činností  navázalo na bývalou stanici mladých 

přírodovědců. Naším posláním je poskytovat environmentální výchovu v rámci zájmových útvarů, výukových programů a jiných aktivit (např. 

exkurze, zájezdy, letní tábory…). 

V letošním školním roce jsme opět otevřeli zájmové útvary s přírodovědným zaměřením -  přátelé přírody a pěstitelství pod názvem 

Loskutáček, dále chovatelství, včelařství, rybářství, akvaristika, astronomie, teraristika, chov psů, chov exotických ptáků, chov koní a přírodovědný 

kroužek pro děti s handicapem. Činnost zahájilo celkem 28 kroužků. 

Školním kolektivům jsme poskytli celoroční nabídku výukových programů, které doplňují tématické okruhy školních vzdělávacích programů 

-  na příklad  Člověk a příroda, Člověk a jeho svět a podobně. Nabídka je ze strany škol využívána podle potřeb vyučujících přírodovědných předmětů. 

Činnost SEV je personálně zabezpečena pedagogickými pracovnicemi Ing. Janou Hálovou, která je vedoucí střediska, dále Ing. Ludmilou 

Janoštíkovou a paní zahradnicí Pavlou Luljakovou. Při vedení kroužků nám napomáhá 7 externích pracovníků. 

Od září do prosince 2008 se v našem SEV uskutečnily výukové programy Den zvířat, Člověk a voda, Včely a lidé, Den stromů, Recyklovaný 

papír, program na hvězdárně Sluneční soustava, Vyrábíme z vizovického těsta, Vánoční výstava a beseda na téma „Vánoce u nás, v Evropě  světě“. 

Kromě toho probíhaly exkurze v odchovnách zvířat a ve sklenících. 

Během roku probíhá Přírodovědná korespondenční soutěž pro žáky Jesenického okresu za podpory sponzorů, kterými jsou: Lesy ČR -  Lesní 

správa Jeseník, Technické služby Jeseník a ZP MV. Našim sponzorům patří dík, protože poskytují věcné ceny pro vítěze této soutěže. Kromě toho nám 

Lesy ČR pomáhají zabezpečovat podestýlku pro chovatelské zařízení, ve kterém máme přes 80 zvířátek. Rovněž nám v létě při organizaci 

příměstského tábora poskytují program v rámci lesní pedagogiky. 

Z jednotlivých akcí  bych chtěla zvláště vyzvednout čtyři novinky v naší činnosti a sice :  

 

- Účast na 4. veletrhu ekologických programů 20. 11. v SEV Sluňákov Olomouc, kde jsme se po prvé prezentovali  programem Včely a lidé.  



  

 

- Dále jsme navázali spolupráci se SONS Jeseník (Sjednocená organizace  nevidomých a slabozrakých ČR) pod vedením paní I. Malé – členové 

SONS se zúčastnili 4 programů Vyrábíme z přírodnin. 

 

 

- Mikulášský večer na hvězdárně. Při této akci, které se zúčastnily děti se svými rodiči  jsme spojili přírodovědnou činnost (pozorování oblohy 

dalekohledem na terase hvězdárny a prezentace astronomických úkazů) s tradicemi slavení mikulášského svátku. 

 

- Dále se pracovníci SEV podíleli na vánočním jarmarku, který jsme organizovali spolu  s MKZ Jeseník v předvečer Mikuláše 5.12. na našem 

nádvoří. 

 

 

Adventní  období  jsme tradičně prožívali uspořádáním vánoční výstavy a besed na téma  „Vánoce u nás, v Evropě a ve světě“. Výstava i besedy 

probíhaly od 3. do 19. prosince. Letos poprvé byla součástí výstava Betlémů z různých materiálů (keramika, papír, vizovické těsto, perníčkové těsto, 

ruční papír a podobně). 

 

V lednu a ve druhém pololetí 2008/09 opět nabízíme školám výukové programy v rámci cyklu „Žijeme na jedné planetě“: Ryby a 

obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci. Dále programy Stopy zvířat, Člověk a voda, Ekosystém les, Odpady – kam s nimi, Velikonoční výstava a beseda, 

Naučná stezka dřevin, Zdravý životní styl, Léčivé rostliny, Výstava ke Dni Země a další. 

SEV DUHA Jeseník má statut pozorovatele v celostátní síti středisek ekologické výchovy Pavučina. Z nabídky akcí Pavučiny, jakož i 

z předchozí činnosti  stanice mladých přírodovědců čerpáme a nadále budeme čerpat bohaté zkušenosti při poskytování environmentální výchovy 

v okrese Jeseník.  

                                                                                       Ing. Ludmila Janoštíková      

VÝUKOVÝ PROGRAM TROCHU JINAK... 

 
V tomto školním roce se nám díky našemu sponzorovi – Lesům ČR, a.s. podařilo získat novou učební pomůcku – Krabici plnou vody. Díky 

tomu mohl vzniknout program Voda - kdo tu žije, co tu roste, určený žákům čtvrtých a pátých tříd. Program je řešen jako „soutěžní klání“ dvou 

třídních kolektivů, takže je organizačně poněkud náročnější a také má větší požadavky na prostor, ale v tomto směru nám vyšlo vstříc vedení ZŠ 

Průchodní a umožnilo nám soutěž uspořádat v sále školy.  Protože je program v naší nabídce zařazen teprve od začátku ledna, proběhl zatím pouze 

dvakrát: ve středu 14. ledna se utkala 4.A se 4.B a v pátek 23. 1. obě páté třídy ze ZŠ Průchodní. Atmosféra v jeho průběhu byla hodně soutěžní a 

uvolněnější, než při výuce, ale to už k soutěžím patří. Děti prokázaly v daném tématu značné znalosti, takže rozdíly v bodovém hodnocení byly 

opravdu minimální: na prvním místě v soutěži mezi čtvrťáky se umístila 4.B (60 bodů), 4.A skončila v těsném závěsu (59 bodů). Mezi pátými třídami 

zvítězila 5.A  (81 bodů), 5.B na druhém místě získala 78,5 bodů. Blahopřejeme! 

                                                                                                                             Ing. Jana Hálová, vedoucí střediska ekologické výchovy 



  

 

 

 

  

SPORT 
 

Činnost sportovních kroužků má v SVČ DUHA dlouhou tradici. Vedoucí ZÚ mimo vlastní vedení schůzek vyhlašují akce, motivující členy ZÚ 

k dalšímu tréninku a podílejí se na většině sportovních soutěží SVČ. Vedoucí ZÚ dosahují ve své odbornosti vysoké úrovně a tak členové kroužků, pod 

jejich vedením, získávají všeobecné tělesné schopnosti i speciální dovednosti daných sportů. Mnozí se pak věnují svým sportům i závodně.   

V Jeseníku se tak pod patronací SVČ DUHA objevují i nové soutěže a akce sportovního charakteru. Jednou z nich byl 11.1.2009 lezecký závod  

„ Novoroční opičák“, který připravil horolezecký kroužek jehož náplní je zdolávání umělé lezecké stěny, která je umístěna v tělocvičně Gymnázia 

Jeseník. Závody to byly obtížné, protože se nelezla jen jedna disciplina, ale hned tři dohromady a vítězem se stal ne tedy jen nejsilnější, nejvytrvalejší 

nebo nejrychlejší, ale lezec nejvšestrannější. Z jesenických lezců byli nejúspěšnější :  

Adam Keppert a Jan Bedeč na 2. a 3. místě v žácích. 

17.12.2008 na Gymnáziu Jeseník proběhla tradiční „Vánoční laťka“ okresní soutěž ve skoku vysokém. Atletika na Jesenicku nemá zrovna na 

růžích ustláno, a  tak musíme jen ocenit účast více než 50 závodníků  v 7 kategoriích. Jsme rádi, že se soutěže účastní stále více sportovců nejen 

z pořádající školy (pro jejíž studenty Vánoční laťka před mnoha lety původně vznikla), ale už dlouhodobě i z řady dalších základních a středních škol 

jesenického regionu. Samotný závod byl zahájen několika vystoupeními žákyň taneční školy Lenky Bachové a pak již byl k vidění první pokus nad 

laťkou. V tu chvíli nikdo ještě nedokázal odhadnout, kolik skoků celkem uvidíme . Nakonec jich bylo neuvěřitelných 541. Někteří skokani se potýkali 

s trémou, jiní s technikou, všichni však prokázali bojovnost a odhodlání nedarovat soupeřům nic zadarmo. Skokani se navíc povzbuzovali i navzájem 

a s podporou početného publika si řada z nich zlepšila svůj osobní rekord. Výsledkově se nejvíce dařilo kromě domácích gymnazistů výškařům ze ZŠ 

Jeseník a trošku nečekaně i ZŠ Mikulovice.                   

     Mgr. Jiří Hanef 

Rádi bychom vám již teď nabídli program pro vaše děti  na jarní prázdniny  od 9. do 13. února : 

 

Pobytový zimní tábor Jarní prázdniny v H|lučíně pro děti od 8 let – aquapark, koně, keramika, výlety, hry...              Cena: 1100 Kč 

 

Pondělí - Duhový den s DD Černá Voda 

9.2.. 2009 Iva Janošťáková 

  Kurz sjezdového lyžování a snowboardingu 
  Mgr. Jiří Hanefl 

  

Úterý Kurz sjezdového lyžování a snowboardingu 
10.2. 2009 Mgr. Jiří Hanefl 

  

Středa  -  Kurz sjezdového lyžování a snowboardingu 



  

11.2. 2009 Mgr. Jiří Hanefl 



  

 

Čtvrtek - Vycházka do přírody 

12.2. 2009 Ing. Jana Hálová 

 

Pátek -  Malé hrátky se zvířátky – od 9.00 hodin 

13.2. 2009  Ing. Ludmila Janoštíková 

 

Víte, že ... 

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

 

... se nám podařilo opravit naše nádvoříčko a instalovat sestavu herních prvků pro děti čekající na zájmový kroužek? 

 

...  nabízíme nové výukové programy pro třídní kolektivy ? 

    

... se 1. kola Přírodovědné korespondenční soutěže zúčastnilo 182 dětí MŠ a ZŠ celého jesenického regionu? 

 

... 2. kolo Přírodovědné korespondenční soutěže probíhá právě teď, ukončení je 7.3. 2009 ? 

 

... jsme v lednu pořádali lezecké závody, malování na hedvábí, okresní kolo stolního tenisu, šplhu SŠ, florbal ZŚ, Puzlejádu, okresní kolo Dějepisné 

olympiády, Večer v Duze pod hvězdami a Papučkový maškarní bál? 

 

... jsme uspořádali za 1. pololetí 36 sportovních akcí s 2 100 účastníky? 

 

... od 3.  do 30. dubna pořádáme výstavu v kině POHODA? 

 

... chystáme 18. dubna v rámci akce Otvírání Země  Den otevřených dveří v našem středisku ekologické výchovy ? 

 

... od 19. – 23. dubna bude u nás  probíhat  týden oslav ke Dni Země? 

 

... od 20.3. – 8.4. plánujeme Velikonoční výstavu s besedami? 

 

...7. května proběhne místní kolo Zelené stezky – Zlatého listu v přírodovědně ekologických disciplinách? 

 

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

http://www.duhajes.cz/


  

 

 

... v pátek  5.  června budeme pořádat Duhový den dětí ? 

 

... se v červnu zúčastní ZÚ Keramika Výstavy lidových tvůrců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí v polském Prudniku ?  

  

... na konci školního roku plánujeme navštívit Zoologickou zahradu ve Vyškově? 

 

 

             Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Z AKCÍ: 

BIKROS se stal v letošním roce olympijským sportem a v BIKROSKLUBU Jeseník jsou i špičkoví jezdci - reprezentanti ČR - Romana Labounková 

a Jan Švub. V tomto zajímavém sportu se realizují chlapci i dívky, kteří mají odvahu a chtějí se perfektně naučit ovládat kolo.  

SVČ DUHA pomáhá s výchovou těch nejmenších. Mnozí se již zúčastňují  závodů  a odnášejí si domů i pěkné ceny. 

  

  

  

         

   

       

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073694.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073694.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073699.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073710.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073714.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073714.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073744.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073760.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073760.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073748.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073752.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073752.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9073777.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9063561.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/p9070126.jpg


  

 

       

     

 VÝSLEDKY 

OKRESNÍHO  KOLA STOLNÍHO TENISU  ZŠ 
Jeseník 14.10. 2008 

  
MLADŠÍ  ŽÁCI  (  6. – 7. tř. )  STARŠÍ  ŽÁCI      ( 8. – 9. tř. ) 
-----------------------------------               -------------------------------------  
1. Roman Škapa Mikulovice  1. Jan Vavrač  Jeseník 
2. Radim Bermatík Jeseník   2. Marek Kudr Jeseník 
3. Marek Lukáč Jeseník   3. David Macura Jeseník 
4. Šmirjak   Javorník  4. Buryánek   Česká Ves 

  

MLADŠÍ  ŽÁKYNĚ   ( 6. – 7. tř. )  STARŠÍ  ŽÁKYNĚ   ( 8. – 9. tř. ) 
----------------------------------------  ---------------------------------------- 
1. Gabriela Káňová Jeseník   1. Petra Halodová Mikulovice 
2. Aneta Macková Česká Ves  2. Markéta Turková Jeseník 

3. Jana Koňaříková Jeseník   3. Lucie Reiterová Jeseník 

http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143885.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143885.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143888.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143889.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143904.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143913.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143913.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143914.jpg
http://www.oblibene.com/userdata/shopimg/duhajes/image/gener/big/pa143926.jpg


  

 

        

  

8. listopadu 2008 se v Jeseníku uskutečnilo Mistrovství ČR  - FIRST LEGO League. Třináct týmů mladých studentů z ČR, ve věku 11 - 16 let, se 

utkalo ve znalostech a dovednostech  konstrukterské a programátorské činnosti s využitím stavebnice LEGO. V rámci soutěže řešilo i svůj výzkumný 

úkol, ve kterém ukázalo hlubší znalosti zvoleného oboru a řešení problematiky v týmu.  

Tento 3. ročník FLL opět ukázal, že mezi školy s nejkvalitnější prací se  studenty i mimo vyučování v informatice a rozvíjení hlubších zájmů o 

poznání, patří Gymnázium v Jeseníku. Jasným vítězem celé soutěže a týmem, který bude ČR reprezentovat na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku, se 

stal tým WORMÍCI - zájmový kroužek SVČ DUHA a na druhém místě se umístil YESTEAM též složený ze studentů jesenického Gymnázia. 
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VÝSLEDKY OKRESNÍ  KOLO  KOŠÍKOVÉ SŠ – CHLAPCI 

Jeseník, 13.11.2008 

Pořadí : 

  
1.        GYMNÁZIUM    Jeseník      6 bodů 

2.          SOŠ a SOU  strojírenské a stavební  Jeseník   4 

3.               SOU potravinářské Jeseník       2 

4.               Hotelová škola VP  Jeseník      0 

  

   

  1. 2. 3. 4. 

Gymnázium xx 47 : 24 63 : 8 32 : 18 

SOU potravin. 24 : 47 xx 34 : 16 25 : 44 

Hotelová škola 8 : 63 16 : 34 xx 19 : 39 

SOŠ a SOU  18 : 32 44 : 25 39 : 19 xx 
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VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA AŠSK ČR V BASKETBALU  

SŠ – DÍVKY 

Jeseník, 6.11.2008 

Gymnázium Jeseník - SOUP Jeseník       36 : 14 

Body za GJ: Beierová 8, Sedláková 8, Krajčiová 6, Kouřilová 4, Konečná 4, Václavíková 4, Hradecká 2 

  

SOUP Jeseník – HŠ VP Jeseník               22 : 20 

  

Gymnázium Jeseník – HŠ VP Jeseník            41 : 8 

Body za GJ: Václavíková 11, Krajčiová 8, Konečná 6, Jurčáková 6, Kouřilová 4,  

                     Sedláková 4, Beierová 2 

Pořadí:  1. Gymnázium Jeseník     4 body      77 : 22 

             2. SOUP Jeseník                 3       36 : 56 

                3. HŠ VP Jeseník               2       28  : 63    

  

VÝSLEDKY 

OKRESNÍHO KOLA VE FLORBALU SŠ – DÍVKY 
Jeseník, 18.11.2008Pořadí  :   

  
 1.   GYMNÁZIUM   4  body          8 : 4 
 2.   HOTELOVÁ ŠKOLA  1           5 : 6 
 3.   SOU POTRAVINÁŘSKÉ 1           7 : 10 
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OKRESNÍ  KOLO  V ŠACHU  ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Jeseník, 11.listopadu 2008  
  

MLADŠÍ  ŽÁCI 

  
1.  ZŠ  Jeseník – Průchodní     11  bodů 
  / J.Matějka, J.Hocz, J.Novotný, M.König, T.Procházka / 
2.  ZŠ Česká Ves  A        8,5  bodů 
3.  ZŠ  Česká Ves  B        4  
4.  ZŠ  Jeseník – B.Němcové     0,5 
  
  
Nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích  - samostatný turnaj : 
1. šach. Janoštík - Česká Ves, 2. šach. Svoboda - Česká Ves,  

3. šach.  J.Novotný – Průchodní, 4. šach. – M.König - Průchodní 
  

STARŠÍ  ŽÁCI 

  
1.  ZŠ Česká Ves     14  bodů 
   / Gnida, Procházková, Chytil, Kekely / 
2.  ZŠ  Jeseník  B    10 
3.  ZŠ  Bělá p. Pr.     7,5 
4.  ZŠ  Zlaté Hory     6 
5.  ZŠ  Jeseník  A     2,5 
  
Nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích – v rámci turnaje družstev : 
1. šach. Gnida - Česká Ves a Můller - Zlaté Hory,  2. šach. Procházková – Česká Ves a Till – Jeseník,  3. šach.  Dančák – Jeseník, 4. šach. Kekely – 

Česká Ves. Nejlepší družstva budou moci reprezentovat  Jesenicko v krajské kole.  Poděkování patří Šachovému klubu Jeseník za propůjčení 

místností a šachových souprav. 



  

 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 
Jednoho listopadového večera jste mohli v Jeseníku vidět malé broučky a berušky s lampióny a lampičkami, jak míří do Smetanových sadů. 

SVČ DUHA pořádalo lampiónový průvod, kterého se zúčastnilo skoro 50 dětí s maminkami, tatínky i prarodiči.  

Neodradilo nás ani špatné počasí a vyrazili jsme se zapálenými lampióny a košíkem, ve kterém jsme nesli malé plyšové broučky do parku, kde už 

byly nachystaná světýlka s úkoly (škoda že nám místní mládež jedno rozbila). Děti zpívaly písničky, cvičili a vymýšlely strašidelné příběhy. 

Nakonec jsme uspali broučky ukolébavkou, dostali jsme medaili za statečnost a mohli si za odměnu najít poklad. Všichni jsme trochu zmokli, ale za 

ty rozzářené lampiónky v dětských očích to určitě stálo! Děkujeme rodičům a prarodičům za velkou účast a příští rok zase nashledanou. 
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MIKULÁŠ 2008 V JESENÍKU V NOVÉM... 

Poprvé  jsme vítali Mikuláše v našich prostorách a opravdu se nikdo nenudil.... 
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DUHOVÁ PÍSNIČKA – soutěž ve zpěvu písní volného žánru.. 

        

       

LITÍ OLOVA V DUZE  

 Vánoce jsou opředeny mnoha zvyky a tradicemi. Mezi ně patří také tradiční lití olova, které si mohla více než stovka dětí i dospělých ve 

Středisku volného času DUHA před Vánocemi vyzkoušet. Nad plamenem jsme v tyglíku tavili olovo a lili do nádoby s vodou. Z olova vznikaly 

krásné tvary, které probouzely v dětech fantazii a připomínaly spoustu věcí. Tak jsme mohli usuzovat, co nás v příštím roce čeká – výlet lodí na 

krásný ostrov, setkání s piráty, zlatý poklad, krásná paní s děťátkem, osedlaný kůň, rozježený pes a spousta dalších věcí. 

 Lití olova se dětem i dospělým velmi líbilo a věřím, že v předvánočním shonu nabídla tato akce chvilku pro zastavení a zamyšlení.  
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 PEČENÍ  VÁNOČEK 

  

Připravit těsto a uplést vánočku tak jak se to podařilo dětem, které navštívily DUHU a naučily se potřebné, by jistě chtěla mnohá maminka. Děti však 

byly šikovné a za pomoci vedoucích si nakonec domů své výrobky odnesly. 
  

       

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ BETLÉM   
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Soutěž O nejoriginálnější betlém jsme vyhlásili v měsíci listopadu a zapojily se do ní všechny ZÚ keramické a výtvarné.Celkem 12 ZÚ se 150 

účastníky.Betlémy byly součástí vánoční výstavky a každý návštěvník měl možnost ocenit – fazolí-ten, který se mu nejvíce líbil. 
Nejvíce fazolí získaly betlémy : 
  
1.Perníkový betlém  -      ZÚ Zdravé vaření   146 fazolí 
  
2.Malý keram.betlém -    ZÚ keramika pokročilí  

                                               Matěj Neburka 
    Pavlína Luxová        124 fazolí 
  
3. Velký keram.betlém-    MŠ Dittersdorfova       
  
Vítězům byly předány drobné ceny.  
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VÁNOCE  

  

       

       

   

  

Od 3.do 19.prosince 2008 probíhala, pro žáky ZŠ,  v klubovně SVČ DUHA vánoční výstava  s besedou na téma „Vánoce u nás, v Evropě a ve světě“, 

která má v našem zařízení bohatou tradici. Výrobky na výstavu vytvořily děti v přírodovědných kroužcích Loskutáček a letos poprvé byla její 

součástí také výstava Betlémů, které vytvořily děti z keramických kroužků a kroužku Tvořínek. 
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ADVENTNÍ DÍLNA V DUZE 

  
 Advent jsme přivítali v sobotu před 1.adventní nedělí výrobou věnců a svícnů v dílničce Střediska volného času DUHA. Sešlo se nás celkem 

18 a začali jsme povídáním o Adventu. Technikou decoupage jsme si vyrobili z keramického květináče základ pro svícen a pak už jsme začali dělat 

věnce, což nebylo vůbec jednoduché. Podklad pro věnec jsme si vyráběli ekologicky ze starých novin, které nám ochotně poskytla trafika u 

autobusového nádraží. Lesy ČR nám zase dodaly jedlové chvojí, kterým jsme pak věnec zdobili. Dále jsme připevnili čtyři červené svíce, což 

vyžadovalo zručnost a trpělivost a pak už jen stačilo věnce nazdobit – mašlemi, sušenými přírodninami, ovocem, oříšky, šiškami, kořením a dalšími 

ozdůbkami. Na vánoční svícen jsme použili svíčky žluté, které nám znázornili světlo a radost z blížících se Vánoc. Svícny i adventní věnce se dětem 

moc povedly a určitě budou pěknou ozdobou až do Vánoc. 
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Z PŘÍRODOVĚDY: 

 

Loskutáček  

V letošním školním roce jsme zahájili činnost v kroužcích přírodovědného zaměření Loskutáček.  

Děti se zde učí znát a chránit přírodu, dále vytváří z přírodních materiálů různé výrobky, učí se také o domácích mazlíčcích, o pokojových rostlinách, 

navštěvují skleníky a podobně.  
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Krmení včel 
  

Ve SEV SVČ DUHA již osmý rok probíhá včelařský kroužek, který vede pan Josef Mrkvan, diplomovaný učitel včelařství. Na snímcích právě 

připravuje  podzimní přikrmování včel. 

Kroužek  probíhá v pondělí od 14 hodin a zájemci se stále mohou přihlásit ve SEV. 

  

    

  

  

  

Mikuláš  
  

6.12.2008 jsme pro děti a rodiče zorganizovali Mikulášský večer na hvězdárně. Děti měly mikulášskou nadílku a spolu s rodiči si mohli prohlédnout 

oblohu dalekohledem z terasy hvězdárny. 

Také společně  vytvářeli z vizovického těsta  a vyluštili tajenku adventní doplňovačky. 
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Konference ekologických výukových programů 
   

20.11.2008 jsme se zúčastnili 4.ročníku krajské konference ekologických výukových programů ve SEV Sluňákov Horka nad Moravou. 

Organizátorem této akce je Krajský úřad Olomouc.Naše zařízení jsme reprezentovali výukovým programem Včely a lidé, který nabízíme školám 

jesenického okresu od roku 2007. 

  

       

  

  

 Večer pod hvězdami v DUZE 

  

 Na pololetní prázdniny jsme ve SVČ DUHA pro děti připravili  zajímavou akci – Večer v DUZE pod hvězdami. 

Hlavní náplní tohoto večera byla návštěva hvězdárny SVČ DUHA, kde vedoucí astronomického kroužku, studentka astrofyziky Veronika Koprnová  

děti seznámila se sluneční soustavou, jejími planetami, teoriemi o vzniku vesmíru, hvězdářským dalekohledem a podobně. 

Ve druhé části večera děti hrály různé společenské hry a  po té  se uložily ke spánku v klubovnách SVČ DUHA. Druhý den byly totiž pololetní 

prázdniny, takže nikdo nepospíchal domů ani do školy a děti se  rozešly domů až ráno po snídani.  
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II.pololetí 

2008/ 2009 

            

 

Ohlédnutí za druhým pololetím 

 

Sport 
 

S koncem školního roku nastává čas bilancování. Naše Středisko volného času DUHA ve spojení s Asociací školních sportovních klubů  

zajišťuje na Jesenicku většinu sportovních soutěží základních a středních škol. Vytváří tak podmínky pro sportovní soutěžení žáků a motivuje je 

k trvalým pohybovým aktivitám jako užitečnému naplnění volného času. 

Po celý rok probíhají okresní finále, která jsou vrcholem a ukázkou úspěšnosti pro mladé sportovce. Ti nejlepší pak mají možnost reprezentovat 

Jesenicko na krajských soutěžích. Celkově se uskutečnilo 28 okresních kol s účastí více než 2000 soutěžících. Mezi nejvíce obsazená sportovní odvětví 

patřil florbal, který se pro svoji dynamičnost stal jedním z nejoblíbenějších školních sportů.  

Vedle okresních kol pak připravujeme řadu sportovních akcí, která jsou určena všem pohyb milujícím lidem. V posledním období to byla 

například plavecká štafeta „Memoriál Ing. Pavla Kalouse“, kde se jednotliví účastníci snaží uplavat co největší vzdálenost a postupně tak zvládnout 

celou trasu „Od pramene Dunaje až k Černému moři“.  

Turnaj ve streetbasketbalu, i když se konal v menších prostorách hřiště Gymnázia, přivedl na start více než 140 hráčů. 

K dalším tradičním akcím patří Jesenické pochody, které opět pod taktovkou Emila Vodáka umožní zájemcům poznávat krásy Jeseníků v několika 

trasách. 

 Za všechny účastníky sportovních soutěží i za SVČ DUHA je potřeba poděkovat organizátorům jednotlivých akcí – učitelům tělesné výchovy, 

dobrovolným trenérům – všem, kteří mají zájem o zdravý vývoj mladý generace. 

 V nadcházejícím školním roce chceme naši činnost v oblasti tělesné výchovy ještě více rozšířit o mimoškolní pohybové aktivity s nabídkou 

netradičních sportovních akcí.  

                        Mgr. Jiří Hanefl 



  

 

 

Papučkový maškarní bál 
 

 V únoru se u nás objevily pohádkové bytosti -  víly, kašpárci, zvířátka a princezny... Proběhl Maškarní papučkový bál pro nejmenší. Děti se 

namalovaly, převlékly do kostýmů a mohl začít pravý maškarní rej. Nejprve přehlídka a tanec masek, soutěže o bonbónky, malování, chytání rybiček, 

házení balónků šaškovi do tlamy, potom tanečky a zpívání. Nakonec si děti losovaly tombolu a odnesly si za krásné masky také krásné ceny. Děkuji 

paní Heleně Bílkové, která si i při svém pracovním vytížení našla čas na výzdobu naší klubovny a pomohla při přípravě karnevalu.    

 

Jarní prázdniny v Hlučíně 
 

 Děti z Jeseníku strávily jarní prázdniny v Hlučíně. Program byl bohatý a užili jsme si hodně zábavy. Už při cestě ve vlaku jsme hráli různé hry, 

seznamovali se mezi sebou. Ubytováni jsme byli  v Domě dětí a mládeže, kde nám velmi vyšli vstříc a propůjčili nám klubovny, taneční sál, výtvarnou 

dílnu, tělocvičnu i kuchyňku. V pondělí jsme prozkoumávali Hlučín a začala Celotáborová hra – Nikdy nekončící příběh. Změnili jsme se ve Falkoníky 

a Oriny, vyrobili si vlajky a vymysleli pokřik, abychom mohli ve dvou oddílech soutěžit mezi sebou, kdo osvobodí Císařovnu Říše Fantazie. Večer nás 

ještě čekalo vyrábění fantazijních příšerek a jiných výrobků z keramiky. V úterý jsme si zajeli do Cinestaru na pohádku Kdopak by se vlka bál a večer 

jsme měli test hbitosti a rychlosti – jako kouzelný Rychlodrak Falco jsme měli za úkol proletět překážkami. Večer jsme si odpočinuli při malování na 

hedvábí.  Na středu jsme se těšili nejvíc – jeli jsme vláčkem do Aquaparku v Kravařích. Večer pro nás potom byla připravena stezka odvahy – plížili 

jsme se kolem svíček a překonávali Svingy s pronikavým pohledem. Ve středu jsme se byli projet na koních a odpoledne nastalo velké vaření – každý 

oddíl uvařil nějakou dobrůtku a opravdu se to moc povedlo. Potom jsme ještě stihli cestu za pokladem s různými úkoly a večer už jsme mohli jít 

zachránit Císařovnu Říše Fantazie. Vymysleli jsme ji krásné jména a celá Říše Fantazie byla zachráněna. Dostali jsme diplomy a dárky na památku. 

V pátek jsme jeli vlakem zpátky domů – unavení, ale spokojení a se spoustou nových zážitků a kamarádů.                    

     

      Pavla Dihlová 

Otvírání Země 

 

V sobotu 18.4. 2009 jsme na našem nádvoří slavili Den Země a od 14.00  hodin nás bavila veselými písničkami skupina "SMILE" ze 

zájmového kroužku Veselé zpívání. Ukázky westernových tanců předvedl  soubor "Daschwood" - zájmový kroužek pod vedením paní Ludmily 

Pláškové a její malí svěřenci, kterým to moc slušelo.Děti i dospělí se mohli pobavit v naší výtvarné dílně, prohlédnout si odchovny zvířat, skleníky, 

zahradu s naučnou stezkou dřevin a také navštívit hvězdárnu.Jako každoročně i letos náš program obohatili členové Kynologické organizace Jeseník s 

ukázkou výcviku poslušnosti psů. 

Vítězné pozdravy pro planetu Zemi, byly odměněny krásnými batohy od Lesů ČR. 



  

 

 

 

Zuzka Trunečková 10 let 

Země matko naše milá, 

přišli jsme Ti přát, 

abys šťastnou matkou byla! 

A každý měl Tě rád. 

Aby zlý člověk neničil tě odpadem, 

abys byla pořád krásná Zem. 

Aby nikdo neničil Tvou přírodu 

a přeji Ti velkou zemskou pohodu. 

 

Včelařský kroužek SVČ  DUHA Jeseník opět slavil úspěch... 
 

Ve dnech 25.4. – 26.4. 2009 se v Třinci konalo Oblastní kolo setkání včelařské mládeže. Hlavní náplní setkání, mimo doprovodného programu 

s vlastivědnou tématikou, bylo ověřit soutěživou formou úroveň znalostí členů včelařských kroužků nejen z oblasti vedení včelstev, ale i všeobecných 

znalostí o přírodě a jejím významu pro zdravý životní styl člověka. Dnešní mládež se vyvíjí do značné míry jednostranně, převládá zájem o 

počítačovou techniku, internet a počítačové hry. Tento módní trend způsobuje jistou deformaci v proporcionálním vývoji mladé generace a úroveň 

ostatních vědomostí klesá a mnohdy jsou jen virtuální. 

Soutěž probíhala v pěti disciplinách: 1. mikroskopování a rozpoznání preparátů, 

2. rozpoznání 10 včelařských pomůcek, 3. botanika – určení 10 bylin  a dřevin, 

4. včelařská praxe, 5. náročný test 25 otázek 

Naši reprezentanti obstáli v konkurenci 80ti soutěžících v I.– III. kategorii více než čestně: 

 

1. místo Martina |Guzejová – postup do mezinárodního  kola, reprezentace ČR 

       ( kategorie 6.-9. roč. )  

 

 4. místo Pavel Kuba ( kategorie  SŠ ) 

 

10. místo Kryštof Mžigod ( kategorie 1. – 5. roč. ) 

 

V  nejmladší kategorii nás také reprezentovali R. Pospíšil a T. Hošková. 



  

 

 Tento úspěch není náhodný. Je možno říci, že se zúročuje pozornost, která je činnosti kroužku věnována ze strany vedení  města Jeseníku, SVČ 

DUHA Jeseník, ČSV a dalších příznivců. 

                       Josef Mrkvan, vedoucí včelařského kroužku 

 

Zelená stezka – Zlatý list 2009 

 
Ve čtvrtek 7. května jsme pořádali již pátý ročník místního 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: 

ČINNOST KOLEKTIVU  - Martina Lešková,  Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -  Michal Ulrych, CHKOJ 

ROSTLINY - Pavla Luljaková,   zahradnice SVČ DUHA Jeseník 

RYBNÍK, ŘEKA - Ing. Jana Hálová, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

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

LES - Ing. Petr Kučák, Lesy ČR 

HMYZ – Květoslav Novák , externí pracovník SVČ DUHA Jeseník         

ASTRONOMIE - Pavel Klásek, správce hvězdárny 

OBRATLOVCI – Mgr. Lyko,  pracovník Vlastivědného muzea Jeseník 

GEOLOGIE - RNDr. Jan Hauk,  pracovník Vlastivědného muzea Jeseník 

 V letošním roce startovalo 100 dětí z celého jesenického regionu. Do krajského kola postoupilo družstvo mladších i starších žáků  z Gymnázia 

Jeseník.. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! 

 

 
Z činnosti  Střediska ekologické výchovy 

 

Ve čtvrtek 12. února skupina dětí s vedoucí Ing. Hálovou vyrazila na vycházku zimní přírodou. Občas se na ně i usmálo sluníčko a v čerstvě 

napadeném sněhu pozorovali stopy zvěře a ptáků. Zážitkem bylo pro děti i pátrání po památné lípě na lázeňské kolonádě.  Na úplný závěr děti 

vypátraly sladký poklad a domů odcházely vesele a spokojeně. 

Poslední den jarních prázdnin, v pátek 13. února se děti účastnily akce Prázdniny se zvířátky.  Nejdříve jsme navštívili výstavu ve 

Vlastivědném muzeu Jeseník „Pestrá krása papoušků“, na které byly děti uchváceny krásou malých i velkých papoušků Austrálie, Ameriky a Afriky. 

Zážitek z výstavy děti namalovaly na výkres do připravené soutěže.V další části děti pečovaly o domácí mazlíčky, které chováme v našem 

chovatelském zařízení jako křečky, křečíky, činčily, morčata, králíky, hady a mnoho jiných. Celkem máme 27 druhů živočichů v počtu přes 100 

jedinců. Děti pro ně přinesly jablíčka, mrkvičku a jiné pochoutky. 

Ve třetí části pátečního dopoledne byla pro děti přichystána beseda s prezentací PP „Včely a lidé“.Život včelího společenství dětem přiblížil vedoucí 

včelařského kroužku a učitel včelařství pan J.Mrkvan. 

 



  

 

 

Neděle v DUZE . V neděli 1. března jsme pro děti připravili program se zvířátky z našich chovatelských kroužků. Ve druhé části nedělního  

dopoledne  jsme vytvářeli  výrobky z přírodních materiálů.  Děti si své výtvory  odnesly sebou domů a také měly možnost  nejzdařilejší výrobky 

vystavit na velikonoční výstavě,  která probíhala v prostorách SVČ DUHA ve dnech 20. 3. - 8. 4. 2009. 

 Návštěva z Českého rozhlasu  Olomouc. Večer 5. března jsme u nás přivítali vzácnou návštěvu – navštívil nás redaktor Českého rozhlasu 

Olomouc pan Miroslav Kobza..  Pro  pořad „Zvědavý mikrofon“ natočil  se správcem hvězdárny panem Pavlem Kláskem  zajímavý rozhovor  o naší 

hvězdárně. Pan redaktor se také zúčastnil astronomického kroužku, a tak součástí programu byl také rozhovor s vedoucí astronomického kroužku 

slečnou Veronikou Koprnovou, studentkou astrofyziky. Pořad  „Zvědavý mikrofon“ byl uveden Českým rozhlasem Olomouc  v sobotu 14. března v 15 

hodin   pod názvem „Na jesenické hvězdárně“. Zájemci si jej mohou poslechnout:www.rozhlas.cz/olomouc/audio.                                                                                                                                     

Výtvarná dílna se SONS. 10. března  proběhla výtvarná dílna pro zájemce ze SONS  Jeseník (Sjednocená organizace slabozrakých a 

nevidomých). Vytvářeli jsme z přírodních materiálů, např. ptáčky z březového proutí, květináče zdobené  ubrouskovou technikou, aranžování suchých 

květin (vypěstovaných  a nasušených na naší zahradě) a podobně.  

Velikonoční výstava. 20. března jsme již tradičně otevřeli velikonoční výstavu s názvem „Od slunovratu do velikonoc“. Výstava trvala do 

velikonočních prázdnin a byla hojně navštěvována třídními kolektivy. Při besedách se děti dozvěděly o tom, jak trávili čas od vánoc do velikonoc naši 

předkové (Nový rok, Tři králové, masopust, Hromnice, popeleční středa, velikonoce), jaké lidové zvyky, tradice, pověry a pranostiky  jsou s těmito 

dny spojeny.  

Pletení pomlázek. 25. března jsme pro děti připravili program „Pletení pomlázek“. Děti se zde pod vedením zkušeného lektora naučily plést 

omlázky 

 z osmi vrbových  proutků a při tom se dobře pobavily. 

Korespondenční soutěž. 27. března byla ukončena Korespondenční soutěž pro dětské kolektivy MŠ a ZŠ. Soutěž probíhá ve čtyřech 

kategoriích již patnáctý rok a je vyhlašována ve dvou kolech -  v září a v lednu.  Jejími sponzory jsou Lesní správa Lesy ČR s. p. Jeseník a Zdravotní 

pojišťovna MV. Díky sponzorům můžeme vítězům kromě diplomů předat ceny. V letošním roce si nejlépe vedli žáci MŠ Supíkovice, ZŠ Javorník a  

ZŠ Vidnava. 

 

Ekologické dny   3. 4. - 7. 5.   

 
Výstava ke dni Země v kině Pohoda 3. 4. – 30. 4. Výstava  prací účastníků korespondenční soutěže. Témata pro čtyři věkové kategorie: Odpady, 

Zdravý životní styl, Voda a les, Omalovánky ke Dni Země, Stromy a živočichové a další.                                  

Setkání s mazlíčky. Prázdninová akce „Setkání s mazlíčky“ pro děti a jejich čtyřnohé kamarády.                                                                                                                     

 

Oslavy Dne Země -  víkendová akce 18. 4. společně s Hnutím Brontosaurus a MKZ Jeseník. Otvírání Země, Den otevřených dveří v SVČ DUHA, 

ukázka výcviku psů, pletení košíků a další.                                                                                                                     

 

Biologické olympiády. 22. dubna  Biologická olympiáda pro starší kategorii „C“,    29. dubna Biologická olympiáda pro mladší kategorii „D“.                                                            

 

http://www.rozhlas.cz/olomouc/audio
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Den Země 22. dubna  - beseda ke Dni země s pracovníkem Správy chráněné krajinné oblasti Jeseník, panem M. Ulrychem. (Letos slaví CHKOJ 40. 

výročí.)    



  

                                               

 

Jarní vycházka - 26. dubna  vycházka k bukům „Víry, naděje a lásky“. Jejich název je odvozen od třech statků, které zde kdysi stávaly a nesly tato  

jména.                                           

 

Výukové programy: Léčivé rostliny, Voda, Plazi, Exkurze, Program na hvězdárně.                                                                    

Naučná stezka dřevin, Zdravý životní styl, Odpady -  kam s nimi, Recyklovaný papír, Program na hvězdárně.                                                              

                          Ing. Ludmila Janoštíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Víte, že... 

 
- jsme připravili Bazar oblečení a obutí pro děti (Jaro,Léto), který navštívila více než tisícovka  rodičů? 

 

- soutěže zpěváků lidových písní Zvoneček 2009 se zúčastnila více jak padesátka dětí do 15 let? 

 

- proběhla také okresní kola soutěží vyhlašovaných MŠMT – Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce pro ZŠ i SŠ, recitační soutěže pro 

děti ZŠ a soutěže v uměleckém přednesu pro mládež Wolkrův Prostějov ? 

 

- se naše divadelní soubory  účastnily přehlídky amatérských divadelních souborů Žatva 2009? 



  

 

 

- jsme i letos reprezentovali naše město v polském Prudniku na XII. ročníku lidových řemesel s naším keramickým kroužkem pod vedením Ivy 

Janošťákové, kteří v loňském roce obsadili 1. místo? 

 

- proběhla výstava dětských soutěžních prací ke Dni životního prostředí  v prostorách naší ekologické dílny ?   

 

                                       

 - jsme se podíleli na Sportovně terapeutickém dni  SONS Jeseník ? 

 

-  jsme se spolupodíleli na oslavách 40. výročí založení CHKO Jeseník?   

                        

-  jsme pořádali Duhový den dětí, kterého se zúčastnilo více jak 1500 dětí? 

 

- jsme uskutečnili taneční soutěž „O pohár města Jeseník“, kde soutěžilo více jak 200 tanečníků? 



  

 

 

Nabídka na letní prázdniny 2009 

 

od - do Místo: Zaměření: Věk: Cena: 
1. a 2. 7. DUHA Jeseník AKCE PRO PŘÍCHOZÍ   

od 8,30 h  do 12 h 

- společenské hry, šachy, hry na 

počítačích 

6 – 14 let  ZDARMA 

7. – 10.7. krytý bazén Česká 

Ves 

SVČ DUHA 

Jeseník 

PŘÍMĚSTSKÝ  LETNÍ TÁBOR 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

a hry na PC 

6 – 10 let 500 Kč 

13. - 17. 7. SVČ DUHA 

Jeseník 
PŘÍMĚSTSKÝ DÍVČÍ TÁBOR 

DUHOVÁ  DÍLNA 

- tradiční i netradiční výtvarné techniky 

8 - 14 let 1 200 Kč 

20. – 24.7. SVČ DUHA 

Jeseník 
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR 

ASTERIXOVA DOBRODRUŽSTVÍ 

výlety, hry, výtvarné činnosti 

od 8 let 1 000 Kč 

27. – 31.7. SVČ DUHA 

Jeseník  

a okolí 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PUTOVÁNÍ 

NAŠIM KRAJEM – poznávací tábor 
od 6 let 800 Kč 

3. – 7.8.  FRENŠTÁT  

POD 

RADHOŠTĚM 

POBYTOVÝ TÁBOR 

Zlatá horečka na Aljašce 

- výlety, aquapark, hry ... 

 od 8 let  1950 Kč 

10. – 14.8. SVČ DUHA 

Jeseník 
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR 

POČÍTAČE a SPORT 

-seznámení s počítačem, výlety, hry 

7 – 13 let 750 Kč 

17.8. – 21.8. Ranč Orel Česká 

Ves 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KOŇMI – 

jízda na koni, plavání, hry, soutěže... 
10 – 15 let 1 500 Kč 

24. – 28.8. SVČ DUHA 

Jeseník 
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR 

DUHOVÁ DÍLNA 

- tradiční i netradiční výtvarné techniky 

 

  1 200 Kč 

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2008/2009 



  

 

sportovní 
výtvarné, hudební a 

dramatické 
přírodovědné ostatní 

Karate  
Netradiční  výtvarné 

činnosti 
Chovatelský kroužek Počítače 

Cyklistika, 

bikros 

Keramika pro MŚ, ZŠ, 

dospělé 
Chovatelství  psů Programování 

Florbal Tvořínek Chovatelství  koní Zdravé vaření 

Košíková Výtvarná dílna Chovatelství  včel Digitální fotografie 

Aikido Kytara Chovatelství koček Mladý policista 

Cvičení ml. 

dětí 
Flétnička Chovatelství  plazů 

Kroužek šermu a 

historie  

Plavání Divadlo Rybářský kroužek Angličtina 

Sportovní hry 
Patchwork, 

ruční textilní práce 
Mladí přátelé přírody Španělština 

Jiu-jitsu 
Hrátky s hudbou pro 

rodiče a děti 
Akvaristický kroužek Dívčí klub 

Kulturistika     Westernové tance Loskutáček Hra Go 

Volejbal Tance JD Bylinky 
 

Pohádky 

Stolní tenis Orientální tanec 
Pěstování a 

aranžování  rostlin 
Kdo si hraje, 

nezlobí 

Šachy Veselé zpívání 

Přírodovědný 

kroužek  pro 

handicap.  děti 

 

X 

Posilování 
Keramický kroužek  pro 

handicap.  děti 

Astronomický 

kroužek 

 

X 

Aerobic Točení na kruhu Chov papoušků 
 

X 

 

 
  

 

 

 



  

 

Z AKCÍ: 

 

Činnost sportovních kroužků má v SVČ DUHA dlouhou tradici. Vedoucí ZÚ mimo vlastní vedení schůzek vyhlašují akce, motivující členy 

ZÚ k dalšímu tréninku a podílejí se na většině sportovních soutěží SVČ. Vedoucí ZÚ dosahují ve své odbornosti vysoké úrovně a tak členové 

kroužků, pod jejich vedením, získávají všeobecné tělesné schopnosti i speciální dovednosti daných sportů. Mnozí se pak věnují svým sportům i 

závodně.   

  V Jeseníku se tak pod patronací SVČ DUHA objevují i nové soutěže a akce sportovního charakteru. Jednou z nich byl 11.1.2009 lezecký závod „ 

NOVOROČNÍ OPIČÁK“, který připravil horolezecký kroužek jehož náplní je zdolávání umělé lezecké stěny, která je umístěna v tělocvičně 

Gymnázia. Závody to byly obtížné, protože se nelezla jen jedna disciplina, ale hned tři dohromady a vítězem se stal ne tedy jen nejsilnější, 

nejvytrvalejší nebo nejrychlejší, ale lezec nejvšestrannější. 

Z jesenických lezců byli nejúspěšnější :  

 Adam Keppert a Jan Bedeč na 2. a 3. místě v žácích. 

      

   
17.12.2008 na Gymnáziu Jeseník proběhla tradiční „VÁNOČNÍ LAŤKA“ okresní soutěž ve skoku vysokém. Atletika na Jesenicku nemá zrovna na 

růžích ustláno, a tak musíme jen ocenit účast více než 50 závodníků  v 7 kategoriích. Jsme rádi, že se soutěže účastní stále více sportovců nejen 

z pořádající školy (pro jejíž studenty Vánoční laťka před mnoha lety původně vznikla), ale už dlouhodobě i z řady dalších základních a středních škol 

jesenického regionu.Samotný závod byl zahájen několika vystoupeními žákyň taneční školy LB a pak již byl k vidění první pokus nad laťkou. V tu 

chvíli nikdo ještě nedokázal odhadnout, kolik skoků celkem uvidíme (nakonec jich bylo neuvěřitelných 541). Někteří skokani se potýkali s trémou, 

jiní s technikou, všichni však prokázali bojovnost a odhodlání nedarovat soupeřům nic zadarmo. Skokani se navíc povzbuzovali i navzájem 

a s podporou početného publika si řada z nich zlepšila svůj osobní rekord. Výsledkově se nejvíce dařilo kromě domácích gymnazistů výškařům ze ZŠ 

Jeseník a trošku nečekaně i ZŠ Mikulovice. 
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JARNÍ PRÁZDNINY V HLUČÍNĚ 

  

 Děti z Jeseníku strávily jarní prázdniny v Hlučíně. Program byl bohatý a užili jsme si zábavu. Už když jsme jeli do Hlučína vlakem, hráli jsme 

různé hry a seznamovovali se mezi sebou. Ubytovali jsme se v Domě dětí a mládeže, kde nám propůjčili klubovny, taneční sál, výtvarnou dílnu, 

tělocvičnu i kuchyňku. V pondělí jsme prozkoumávali Hlučín, seznámili se s jeho zajímavými místy a začala Celotáborová hra – Nikdy nekončící 

příběh. Změnili jsme se ve Falkoníky a Oriny, vyrobili si vlajky a vymysleli pokřik, abychom mohli ve dvou oddílech soutěžit mezi sebou, kdo 

osvobodí Císařovnu Říše Fantazie. Večer nás ještě čekalo vyrábění fantazijních příšerek a jiných výrobků z keramiky. V úterý jsme si zajeli do 

Cinestaru na pohádku Kdopak by se vlka bál a večer jsme soutěžili v testu hbitosti a rychlosti – jako kouzelný Rychlodrak Falco jsme měli za úkol 

proletět překážkami. Večer jsme si odpočinuli při malování na hedvábí.  Na středu jsme se těšili nejvíc – jeli jsme vláčkem do Aquaparku 

v Kravařích. Večer pro nás potom byla připravena stezka odvahy – plížili jsme se kolem svíček a překonávali Svingy s pronikavým pohledem. Ve 

středu jsme se byli projet na koních a odpoledne nastalo velké vaření – každý oddíl uvařil nějakou dobrůtku a opravdu se to moc povedlo. Potom 

jsme ještě stihli cestu za pokladem s různými úkoly a večer už jsme mohli jít zachránit Císařovnu Říše Fantazie – vymysleli jsme ji krásné jména a 

celá Říše Fantazie byla zachráněna. Dostali jsme diplomy a dárky na památku. V pátek jsme jeli vlakem zpátky domů – unavení, ale spokojení a se 

spoustou nových zážitků a kamarádů. 

Všichni děkovali vedoucí tábora paní Pavle Dihlové, která se svými pomocníky připravila dětem nezapomenutelný týden. 
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PAPUČKOVÝ MAŠKARNÍ BÁL 

  

  

  

 V únoru se poprvé objevily v SVČ DUHA pohádkové bytosti, víly, kašpárci, zvířátka a princezny...   proběhl Maškarní papučkový bál pro 

nejmenší. Děti se namalovaly, převlékly do kostýmů a mohl začít pravý maškarní rej. Nejprve byla přehlídka a tanec masek, v další části soutěže o 

bonbónky, malování, chytání rybiček, házení balónků šaškovi do tlamy, potom tanečky a zpívání. Nakonec si děti losovaly tombolu a odnesly si za 

krásné masky také krásné ceny. Za pomoc děkuji Heleně Bílkové, která si i při svém pracovním vytížení našla čas na výzdobu sálu a pomoc při 

přípravě karnevalu.    
Krásné akce pro nejmenší děti, které jsou novinkami v bohaté činnosti SVČ DUHA, připravuje Pavla Dihlová.  
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FLORBAL ZŠ - okresní kola pro rok 2008/09 

  

Florbal je dynamická hra, která získala velkou oblibu na školách. Okresního kola se zúčastňuje většina škol v okrese. Po sehrání kvalifikačních 

zápasů se nejlepších šest kvalifikuje do finálové části. Chlapci se utkali 24. února ve Vidnavě a dívky 4. března 2009 na Gymnáziu v Jeseníku. 
Oba finálové turnaje byly velmi vyrovnané a jak dívky tak především chlapci ukázali hru na velmi dobré úrovni. Vítězům přejeme úspěch při 

krajských turnajích a věříme, že se zde neztratí a ukáží vše ze svého umění.  
  
V kategorii dívek zvítězila ZŠ Žulová, která ve finále těsně porazila, ve vyrovnaném zápase, ZŠ Supíkovice 3 : 2. O třetí místo byl sveden urputný 

boj mezi Gymnáziem a ZŠ Bělá. Šťastnější byla nakonec Bělá, která v závěru vstřelila jedinou branku utkání. 
  
V kategorii chlapců byl souboj o první příčku úplně rovnocenný a družstvo Gymnázia zvítězilo až na trestná střílení. Druhé místo obsadilo družstvo 

ZŠ Jeseník a třetí místo získala ZŠ Žulová, která již tradičně patří k nejlepším. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Krátký ze ZŠ Česká Ves a 

nejlepším střelcem Stavianis z Gymnázia.   
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Ve středu 11. března 2009 pořádalo SVČ DUHA kadeřnickou soutěž Účes roku 2009. Dvojice dívek měly připravit účes na téma SLET 

ČARODĚJNIC.  

Soutěže se zúčastnilo 36 děvčat. Tak jak napovídal název soutěže, děvčata nepřipravovala běžný účes, ale ve spojení s líčením a vlastní fantazií 

vytvořila zajímavé kreace, které hýřily vtipem a někdy i trochu recesí. Odborná porota měla v závěru dosti těžkou úlohu vyhodnotit nejlepší. Těmi se 

stala děvčata ze ZŠ Průchodní v kategorii 3. - 5. třída  - Karolina Pacalová, Natalie Grundová, Denisa Ponížilová a Aneta Nazarejová. V kategorii 6. -

 9. třída obsadila prvá místa děvčata ze ZŠ Nábřežní - Daniela Necháňová, Andrea Šimaňáková a Aneta Kupková. Všechna děvčata byla oceněna 

pěknými drobnými cenami. 

Soutěže se zúčastnil i kroužek výtvarný, jehož malí členové malovali portréty soutěžících. 
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KOŠÍKOVÁ  ZŠ   

Okresní kola v košíkové jsou pořádána již tradičně - dívky v pěkné sportovní hale ZŠ v Javorníku a chlapci na Gymnáziu Jeseník. Je trochu 

škoda, že se v tomto sportu, který je jedním z nosných v hodinách tělesné výchovy na školách, zúčastňuje okresního kola méně družstev, než v letech 

dřívějších. Žáci by byli účastí v soutěži motivováni k dalším tréninkům. O to větší ocenění zaslouží žáci ZŠ Bělá pod Pradědem, kteří ukázali, že i na 

menší škole se dá hrát dobrá košíková a okresní kolo vyhráli před ZŠ Javorník. ZŠ Javorník pak v okrese Jeseník kraluje v dívčím basketu a 

okresní soutěž suverénně děvčata z Javorníku vyhrála před ZŠ Supíkovice a ZŠ Bělá p.Pradědem 
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ODBÍJENÁ  SŠ 
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V sobotu 18.4. 2009 jsme na našem nádvoří slavili Den Země a od 14.00  hodin nás bavila veselými písničkami skupina "SMILE" ze 

zájmového kroužku Veselé zpívání. Ukázky westernových tanců předvedl  soubor "Daschwood" - zájmový kroužek pod vedením paní Ludmily 

Pláškové a její malí svěřenci, kterým to moc slušelo. 

Děti i dospělí se mohli pobavit v naší výtvarné dílně, prohlédnout si odchovny zvířat, skleníky, zahradu s naučnou stezkou dřevin a také navštívit 

hvězdárnu. 

Jako každoročně i letos náš program obohatili členové Kynologické organizace Jeseník s ukázkou výcviku poslušnosti psů. 

  

Vítězné pozdravy pro planetu Zemi, byly odměněny krásnými batohy od Lesů ČR. 
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Zuzka Trunečková 10 let 

 

Země matko naše milá, 

přišli jsme Ti přát, 

bys šťastnou matkou byla! 

A každý měl Tě rád. 

 

Aby zlý člověk neničil tě odpadem, 

abys byla pořád krásná Zem. 

Aby nikdo neničil Tvou přírodu 

a přeji Ti velkou zemskou pohodu. 

Ve čtvrtek 7. května jsme pořádali již pátý ročník soutěže  v přírodovědně ekologických disciplinách Zelená stezka - Zlatý list 2009. 

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

ČINNOST KOLEKTIVU - Martina Lešková, Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

CHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Michal Ulrych CHKOJ 

ROSTLINY - zahradnice Pavla Luljaková , zahradnice SVČ DUHA Jeseník 

RYBNÍK, ŘEKA - Ing. Jana Hálová, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

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

LES - Ing. Petr Kučák, Lesy ČR 

HMYZ – Květoslav Novák , externí pracovník SVČ DUHA Jeseník  

ASTRONOMIE - Pavel Klásek - správce hvězdárny 



  

OBRATLOVCI – Mgr. Lyko - pracovník Vlastivědného muzea Jeseník 

GEOLOGIE - RNDr. Jan Hauk - pracovník Vlastivědného muzea Jeseník 

            V letošním roce startovalo 100 dětí z celého jesenického regionu. Do krajského kola postoupilo družstvo mladších i starších žáků z 

Gymnázia Jeseník. Nejúspěšnější hlídkou, která měla pouze ztrátu dvou bodů se stala hlídka A staršího družstva ve 

složení: Vrbovská,Kunovská, Štramová.  Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! 

 

                                                                           

 Ve dnech 25.4. – 26.4. 2009 se v Třinci konalo Oblastní kolo setkání včelařské mládeže. Hlavní náplní setkání, mimo doprovodného 

programu s vlastivědnou tématikou, bylo ověřit soutěživou formou úroveň znalostí členů včelařských kroužků nejen z oblasti vedení včelstev, ale i 

všeobecných znalostí o přírodě a jejím významu pro zdravý životní styl člověka. Dnešní mládež se vyvíjí do značné míry jednostranně, převládá 

zájem o počítačovou techniku, internet a počítačové hry. Tento módní trend způsobuje jistou deformaci v proporcionálním vývoji mladé generace a 

úroveň ostatních vědomostí klesá a mnohdy jsou jen virtuální. 

Soutěž probíhala v pěti disciplinách:  1. mikroskopování a rozpoznání preparátů 

                                                                    2. rozpoznání 10 včelařských pomůcek 

                                                                    3. botanika – určení 10 bylin a dřevin 

                                                                    4. včelařská praxe 

                                                                    5. náročný test 25 otázek 
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Naši reprezentanti obstáli v konkurenci 80ti soutěžících v I. – III. kategorii více než čestně: 

  1. místo Martina |Guzejová – postup do mezinárodního kola, reprezentace ČR ( 6.-9. roč.) 

  4. místo Pavel Kuba ( SŠ ) 

10. místo Kryštof Mžigod ( 1. – 5. roč. ) 

V  nejmladší kategorii nás také reprezentovali R. Pospíšil a T. Hošková. 

            Tento úspěch není náhodný. Je možno říci, že se zúročuje pozornost, která je činnosti kroužku věnována ze strany vedení města Jeseníku, 

SVČ DUHA Jeseník, ČSV a dalších příznivců. 

                                                                                                                            Josef Mrkvan, vedoucí včelařského kroužku 

Duhová zábava pro děti 
           V pátek 5. 6. 2009 zažil areál ZŠ Průchodní obzvláště intenzivní hemžení dětí. Duhový den dětí jim nabídl mnoho příležitostí, jak se během 

dopoledních a odpoledních hodin zabavit, vyřádit, přiučit se novým věcem či si něco pěkného vyrobit.Letošní název Duhový den dětí byl obzvláště 

trefný. Za prvé dával najevo, že akce se protentokrát odloučila od dříve užívané hlavičky Bambirády, za druhé upomínal na hlavní organizátory z 

SVČ Duha a za třetí (a také nejdůležitější, chtělo by se dodat), nabídl dětem skutečně duhově pestrou paletu činností, jimž se mohly během dne 

věnovat. Motivovány tentokrát byly i soutěžními kartičkami na razítka - čím více z plejády aktivit si děti vyzkoušely, tím větší byla jejich šance na 

sladkou odměnu. Nutno dodat, že oběhnout všechna stanoviště byla skutečně dřina, jelikož se na akci prezentovaly snad všechny lokálně působící 

organizace pracující s dětmi a mládeží. Tak třeba u stánku samotné Duhy si děti mohly vyrobit různé ozdůbky a větrníky, vyzkoušet si pletení 

košíků, výrobu recyklovaného papíru či nakouknot na včelstvo ve skleněném úlu. Stánek Hnutí Brontosaurus lákal děti nejen do rozrůstajících se 

oddílů pro nejmladší, ale nabízel možnost vyrobit si dárkovou tašku či namalovat si neškodnými barvami obličej. Přemýšlivější si mohli vyzkoušet 

pár kvízů na stanovišti Knihovny Vincenze Priessnitze, ti praktičtějšího charakteru zase zabrousili ke stanovišti dobrovolných hasičů, kde si 

vyzkoušeli nejen přesnost hašení, ale také mohli obdivovat hasičskou techniku. Lákaly-li někoho tábornické dovednosti, mohl se podívat, jak že to 

dělají správní skauti na stanovišti Junáka, veselo bylo i v méně nápadné zadní části areálu, kterou obsadily Lesy České republiky. Malí návštěvníci 

hleděli s obdivem nejen na živé dravé ptáky, kteří trpělivě snášeli jejich zájem, ale hrnuli se zejména ke střelnici, kde si mohli ozkoušet svůj um ve 

střelbě z vzduchovky. Nejen zde, ale i na mnoha dalších stanovištích asistovali žáci gymnaziální kvinty A, bez nichž by se malí rošťáci občas hlídali 

docela těžko.Kdo se nebál, mohl si vyzkoušet některou ze soutěží, které od desáté dopolední probíhaly na pódiu. Odpoledne zde vystřídaly malé 

soutěžící taneční a pěvecké soubory, oddíly bojového umění - dokonce i divadelníci z Virtusu se svou scénkou. Všichni se snažili svým vystoupením 

oslovit děti i rodiče a nabídnout jim atraktivní způsoby, jak se dá trávit volný čas. Samozřejmostí byl také volný přístup do všech prostor SVČ Duha, 

kde si mohli zvědavci prohlédnout, která že zvířata se chovají v chovatelském kroužku, jak to vypadá na hvězdárně či co se skrývá v tamních 

sklenících (mimo jiné spousta želv a trs zelených banánů). Nudě zkrátka v rámci Duhového dne dětí nebyl vyhrazen žádný čas. A o to přeci šlo, ne? 

  

                                                                                                     Autor Jiří Janík , vyšlo v JT č.23.  
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JESENÍK DANCE 2009 

- soutěžní taneční přehlídka 

 

 První červnový víkend patřil v Jeseníku dětem. Na páteční Duhový den dětí navázala v sobotu 6.6. soutěžní taneční přehlídka v Divadle 

Petra Bezruče. Pořadatelem bylo Středisko volného času DUHA Jeseník a MKZ Jeseník pod záštitou Města Jeseník. Sjelo se 189 dětí i dospělých 

z Jeseníku a dalších i vzdálenějších míst, aby vystoupili na soutěžní přehlídce standardních, latinsko-amerických, orientálních, country, moderních, 

disko i scénických tanců dětských, mládežnických a dospělých kolektivů JESENÍK DANCE 2009.  

 Jednalo se o 1. ročník,  kterým bychom chtěli vytvořit tradici taneční přehlídky v Jeseníku. Amatérské soubory, které na naší přehlídce 

vystupovaly byly na různé úrovni, od kroužků tancujících pod Domy dětí, kde se střídají každým rokem nové děti, tak 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.  

Atmosféra soutěže byla velmi milá a příjemná, moderátor Lubomír Knedla uváděl jednotlivá vystoupení vtipnými historkami, děti 

povzbuzovaly své kamarády na jevišti a porota byla potěšena různorodostí vystoupení. V porotě zasedli jak odborníci (taneční mistři a vedoucí 

tanečních skupin: Milan Sochor, Jarka Vyhlídalová, Lenka Vavračová, tak i zástupci kultury ve městě: Mgr. Vladislava Fačevicová – ředitelka SVČ 

DUHA Jeseník a Lubomíra Macháčková – vedoucí produkce MKZ Jeseník). Mgr. Vladislava Fačevicová také jako zastupitelka Města Jeseník celou 

soutěž zahájila. 

 Především nejmenší kategorie do 12 let byla kouzelná, nejmenší tanečníci byli ještě předškoláci. Po každé kategorii proběhlo vyhlášení 

výsledků a předávání cen: skleněných pískovaných pohárů s logem Jeseník Dance, plyšových maskotů, dárkových balíčků, originální keramiky Ivy 

Janošťákové, koláčů, dětského šampaňského a dalších cen. Všechny soubory byly oceněny keramickými medailemi vyrobenými v DUZE a kyblíčky 

s cukrovinkami.  

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

Reptisk, Albert, Masáže Zdeňka Lepšová, Květinářství Mimóza, Restaurant Praděd a JESKLOMA Jeseník. 

  

 Gratulujeme vítězům jednotlivých kategorií:  

 * kategorie do 12 let: 1. Orchestr – Studio L. Bachové Jeseník 2. Koťata – Studio L. Bachové Jeseník 3. Barbi – New Flash Mikulovice / 

ocenění poroty: Když tančí děti – TŠ I. Obšilové Jeseník 

 * kategorie do 16 let: 1. Tanec se závojem – Tornádo Šumperk 2. Poškoláci – Tornádo Šumperk 3. Why – Kates Bohumín / ocenění poroty: 

Street dance – Vlci Vlčice 

 * kategorie od 16 let: 1. Když láska zabolí – Kates Bohumín 2. Tajemství – Tornádo Šumperk 3. Nesahat – Tornádo Šumperk / ocenění 

poroty: Mix standard – TŠ I. Obšilové Jeseník 

 Cenu za nejlepší  choreografii získal soubor Kates Bohumín za vystoupení „Salón krásy“, nejoriginálnější kostýmy ohodnotila porota ve 

vystoupení „Čertíci“ souboru New Flash Mikulovice, cenu publika si odnesla Taneční škola Ivy Obšilové Jeseník.  



  

 

 1.ročník taneční přehlídky se velmi vydařil, děti odjížděly z Jeseníku v sobotu odpoledne unavené, ale spokojené. Už teď se těšíme na II. 

ročník JESENÍK DANCE 2010.   
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I.pololetí 

2009/ 2010 
           Vážení přátelé ! 

 

Chtěla bych v úvodu poděkovat všem svým milým kolegům za jejich obětavou práci a  našim partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci by 

nebyla naše nabídka tak široká Jsou to především: Lesní správa Jeseník, TS Jeseník, ZP MV ČR , Omya , Lázeňská lékárna a všem ostatním za 

příležitostnou pomoc. 

Děkujeme Olomouckému kraji a Lesům ČR, které nám poskytly  sponzorský dar, díky kterému jsme mohli vybudovat odbornou učebnu pro 

chov hlodavců v našem středisku ekologické výchovy. Nová učebna je využívaná dětmi MŠ, žáky ZŠ i širokou veřejností v pravidelné zájmové  

činnosti v chovatelských kroužcích, při výukových programech pro třídní kolektivy a exkurzích. V loňském školním roce jsme v těchto prostorách 

uspořádali 171 výukových programů a exkurzí s počtem  3431 účastníků. Letos pracuje v pravidelné týdenní činnosti 15 zájmových chovatelských 

kroužků.  

Nové prostory lépe vyhovují při realizaci všech našich aktivit  jak po stránce prostorové tak i  po stránce estetické. 

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

každoročně vyhlašujeme 2x do roka a za vstřícnost, se kterou rozšiřujeme naši spolupráci. 

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

ekologických disciplinách, pomáhá nám s prázdninovým letním táborem  a účastnil  se také Duhového dne dětí, kde si s ostatními kolegy připravil pro 

děti zábavné hry a soutěže  

 Děkujeme lesní správě Jeseník za jejich 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 a chvojí na vánoční adventní 

věnce i svícny.Těšíme se na další spolupráci v novém roce 2010. 



  

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA TÁBORY 
 

Významný podíl naší práce tvoří organizace táborů. Připravili jsme jich deset s celkovým počtem  175 účastníků. 

  

Uspořádali jsme 1 zimní tábor v Hlučíně – Nikdy nekončící příběh, ve spolupráci s DDM Hlučín, kterého se zúčastnilo 21 dětí a v létě proběhly dva 

pobytové a 7 příměstských táborů. 

Mimořádně jsme dodatečně zařadili „ povodňový tábor“. Abychom aspoň kapánek ulehčili situaci v postižených rodinách  uspořádali jsme 

"narychlo" pobytový letní tábor pro 25 dětí z Bernartic a Tomíkovic.  Během jednoho dne jsme vše připravili a  ve čtvrtek 2. července jsme naše 

táborníky čekali u mateřské školky na Jiráskově ulici, která se pro nás stala na týden táborovou základnou. Týden her, zábavy, soutěží, koupání, 

výletů... Jenom počasí bylo ještě nevyzpytatelné, a proto jsme přišli o jízdu na koních, kterou jsme měli domluvenou na Ranči Orel v České Vsi. Zato 

táborák jsme si užili dostatečně, i když pár kapek taky spadlo, ale to nám nevadilo, protože jsme mraky rozháněli veselými písničkami. Prostě bezva 

kousek prázdnin s bezva dětmi a bezva dospěláky, jenom kdyby to bylo za jiných - veselejších okolností. Všichni jsme byli na začátku zvědaví, jak se 

tento narychlo "šitý" týden povede. A povedl se! Některým dětem se domů nakonec ani nechtělo.  

 

 

 

ASTERIX A OBELIX V JESENÍKU   

 

  

Pro děti se proměnil jeden červencový týden na dobrodružnou výpravu po stopách Asterixe a Obelixe. Děti se scházely ráno v u nás Duze, kde 

na ně čekal připravený zajímavý program. Hned v pondělí jsme se rozdělili do dvou oddílů – Gálové a Silní Římani, vyrobili si vlajku, oddílová trička 

a vymysleli pokřik, aby jsme spolu mohli soutěžit a hrát si na postavy z oblíbeného filmu. Po celý týden jsme plnili různé úkoly a všechny zajímavosti 

si zaznamenávali do Tábornických deníků. V pondělí jme navštívili lanové centrum a zahráli si hry, odpoledne jsme pak vyráběli z keramické hlíny 

výrobky pro radost a dárky pro rodiče. V úterý jme vyrazili na výlet do Priessnitzových lázní, kde jsme změřili své síly na Hbité opičí stezce a potom 

se pěšky vydali do Jeskyní Na Pomezí. Ve středu jsme strávili zajímavé dopoledne na Ranči Orel v České Vsi, kde se všichni táborníci povozili na 

koni a odpoledne jsme se šli koupat na bazén. Ve čtvrtek jsme si díky ochotným hasičům z Jeseníku mohli prohlédnout vybavení a techniku HZS a 

vyzkoušet si hašení ohně hadicí. Večer jsme se připravili na noc v Duze – přestrojili jsme se za Gály a Vikingy, namalovali si bojové obličeje a zapálili 

závěrečný táborový ohně, kde nechyběly ani špekáčky a zázračný druidův lektvar. Nejlepší táborníci byli oceněni diplomy a odměnami. Potom jsme 

zakončili celý tábor hledáním pokladu a setkáním s Falbalou a Obelixem, kteří nás za celotýdenní snažení odměnili dárky. Krásně unavení jsme se 

zachumlali do spacáků a spali a spali... V pátek proběhla poslední hra v Jeseníku, poznávali jsme město a převlečeni za Vikingskou výpravu sbírali 

obrázky z Asterixových dobrodružství. Po dobrém obědě naší hodné paní kuchařky jsme se rozloučili a vrátili zpět k rodičům. 

 

 

 



  

 

 

LETNÍ TÁBOR VE FRENŠTÁTĚ aneb ZLATÁ HOREČKA NA ALJAŠCE 

 

 Děti strávily týden letních prázdnin ve Frenštátě pod Radhoštěm. Program byl bohatý a pořádně jsme si užili. Cesta vlakem byla sice 

zdlouhavá, ale my jsme si hráli, a tak čas rychle ubíhal. Ubytovali jsme se v DDM Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm. Unavení z cesty jsme se šli hned 

první den osvěžit na krytý bazén. Odpoledne začal konečně velký boj o zlaté valouny – proměnili jsme se na zlatokopy, rozdělili se na dva oddíly 

(Zlaté Dawsony a Zlatěnky a zlaťáky) a začali plnit  zajímavé úkoly. Za každý splněný úkol jsme sbírali zlaté valouny a za ty potom nakupovali claimy 

– zlatonosná území. Večer nás čekalo batikování táborových triček a malování kouzelných lampiček. V úterý jme vyrazili na výlet do Rožnova pod 

Radhoštěm, prohlédli si město i skanzen s dřevěným městečkem. Odpoledne jsme hráli na hbité indiány a probíhali opičí stezkou. a  ve středu jsme si 

užili pěkný výlet do Kopřivnice, kde jsme si prohlédli Muzeum Tatry. Večer pro nás byla připravena stezka odvahy – plížili jsme se kolem svíček a 

dávali pozor na Komanče. Ve čtvrtek jsme se zúčastnili Honby za diamanty ve Frenštátě a odpoledne si zašli na bazén. Po návratu proběhlo pravé 

Rande, kdy děvčata bojovala o sympaťáka Káju a romantickou večeři s ním. Večer jsme si udělali závěrečný táborový oheň a nechyběly ani voňavé 

špekáčky. Nejlepší táborníci byli oceněni diplomy a odměnami. Tábor jsme zakončili cestou s kouzelnými lampičkami za Starou indiánskou babičkou, 

která vyslechla naše přání a za celotýdenní snažení nás odměnila krásnými dárky. V pátek jsme jeli vlakem zpátky domů – unavení, ale spokojení a se 

spoustou nových zážitků a kamarádů 

Pavla Dihlová 

 

Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 148 kroužků  z více než 60ti  druhů aktivit, které navštěvuje 1 622  dětí, mládeže i dospělých. 

Spolupracuje s námi 84 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu. 

  

Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Pohádky, Společenské tance, Angličtina pro dospělé, Mladý policista, rehabilitační 

cvičení, Hip hop, breakdance.  



  

 

 

 

 

Mezi letošní novinky patří:  

 

 

 

DRAKIÁDA  

 

Jedno krásné podzimní odpoledne vylétlo nad Jeseníkem přes třicet  barevných veselých draků. Pořádali jsme společně s a MC Krteček pro 

děti, rodiče i prarodiče Drakiádu, které se zúčastnilo kolem 30 dětí od nejmenších miminek v kočárku, předškoláčky, ale i školáky.  

Foukal příznivý vítr a kopec „Fučík“ nad ulicí Karla Čapka byl dobrým místem na pouštění draků. A sešli se opravdu různí – koupení, 

vlastnoručně vyrábění, malovaní i vyrobení tatínkem modelářem.. Proto měla porota velmi těžký úkol vybrat ty nejlepší. Soutěžilo se ve čtyřech 

kategoriích – nejmenší drak, největší, nejlépe létající a nejoriginálnější. Nakonec porota ohodnotila všechny děti diplomem a drobnými odměnami a na 

stupínky vítězů vystoupili tito soutěžící: 

Soutěž o nejmenšího draka:  

1. Honzík Cimburek 2. Samuel Bílek 3. Simonka Stiaková 4. Kuba Fedora  

Soutěž o největšího draka:  

1. Filip Řeha 2. Matouš Truneček 3. Radka Kvíčarová 4. Markétka Hrancová 

Soutěž o nejoriginálnějšího draka:  

1. Teodor Žalud 2. Petr Hošek 3. Markéta Hrancová 4. Samuel Bílek  

Soutěž nejlépe létajícího draka:  

1. Terezka Hošková 2. Katka Cimburková 3. Viktor Černoch 4. Martin Prášil 
Hlavním cílem této akce bylo obnovit tradici pouštění draků a prožít společně hezké odpoledne v přírodě. Děkujeme Zdravotní pojišťovně 

Ministerstva vnitra, která věnovala diplomy a drobné ceny, dětem, rodičům a prarodičům za velkou účast a příští rok s draky na kopci zase 

nashledanou. 

Pavla Dihlová 



  

 

 

NOVÝ VÝUKOVÝ PROGRAM „BOBŘI“ 

 

Pracovnice Střediska ekologické výchovy ( SEV) se snaží zpestřovat nabídku programů pro školy a MŠ a nabídnout  každý rok několik nových 

výukových programů. 

V minulém roce jsem měla možnost zúčastnit se velmi zajímavého semináře Bobří špalíček v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce 

nad Moravou, jehož tématem bylo, jak už název napovídá, vše co souvisí s životem tohoto největšího evropského hlodavce – Bobra evropského. 

Účastníci semináře měli nejen možnost vyzkoušet si práci s pracovními listy, ale také skvělou příležitost podívat se do terénu, do míst, kde bobři 

skutečně žijí a při tom pozorovat životní prostředí bobra, jeho pobytové stopy v přírodě i zvíře samotné. Na základě získaného materiálu, který je velmi 

obsáhlý a výborně zpracovaný (fotografie, již zmiňované pracovní listy, modely bobřích tlap a ocasu, bobří zuby, zvukové záznamy bobrů  a pod.), 

jsem na letošní rok připravila výukový program „Bobři“  určený hlavně dětem třetích až devátých tříd. Žáci v něm mají možnost seznámit se s tímto 

zajímavým hlodavcem, poznat jeho život, zvyky, způsob obživy, rozmnožování a ti starší i širší souvislosti dopadu přítomnosti bobří populace na 

ekosystém i případné problémy vznikající v soužití bobra a člověka. 

Vzhledem k tomu, že program je v naší nabídce teprve od ledna, je ještě předčasné hovořit o jeho návštěvnosti a úspěšnosti, ale myslím si, že 

díky výbornému podkladovému materiálu je co školám nabídnout. Program Bobři bude v naší nabídce i v měsících  únor a březen.  

                  

            Ing.Jana Hálová, vedoucí  SEV 

VÝSTAVA „DĚTI DUHY PRO  SONS“ KE SVĚTOVÉMU DNI ZRAKU 

 

Druhý říjnový čtvrtek každoročně patří Světovému dni zraku.  Letos tento svátek připadl na 8.října. Hlavním posláním tohoto svátku 

koordinovaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a agenturami OSN, je poukázat na skutečnost, že v boji proti ztrátě zraku je nejúčinnější 

prevence, včasná diagnostika a dostupná léčba.  

Na světě je asi 40 mil. nevidomých a pokud se nezlepší péče o zrak, jejich počet se během 10let může zdvojnásobit.                                             

Ke světovému dni zraku byly v naší republice uspořádány různé akce -  konference,  koncerty,  akce na veřejných prostranstvích a podobně.                                                                                         

Ve SVČ DUHA v Jeseníku jsme uspořádali výstavu pro nevidomé a slabozraké pod názvem „Děti DUHY pro SONS“, což je zkratka pro Sjednocenou 

organizaci slabozrakých a nevidomých.. 

Děti v zájmových útvarech vytvořily  pro nevidomé a slabozraké různé výtvarné předměty – dekorační ruční papír, keramické předměty, pexeso 

z přírodnin a podobně, které si mohli návštěvníci prohlédnout a osahat rukama. 

Otevření  výstavy dne  8.října  se zúčastnili členové SONS Jeseník, které vede paní Iva Malá, dále pracovníci SVČ DUHA a  žáci pátých tříd ZŠ  

Jeseník. Výstavu navštívil také poslanec Parlamentu ČR pan Jiří Krátký. 

Po shlédnutí výstavy si naši návštěvníci  prohlédli  skleníky a naučnou stezku na zahradě SVČ DUHA.  

Spolupráce mezi SVČ DUHA  a SONS Jeseník probíhá velmi úspěšně již třetí rok. V minulém školním roce  byla každý měsíc  v SVČ DUHA 

uspořádána pro SONS rukodělná dílna, kde si účastníci naaranžovali různé dekorace na příklad adventní věnečky, svícny, rohože a jiné. V červnu jsme 

se podíleli na organizaci Sportovně terapeutického dne SONS. Ve spolupráci se SONS budeme pokračovat i v letošním školním roce, protože nás 

vzájemné setkávání velice těší a obohacuje                       



  

           Ing.Ludmila Janoštíková 



  

 

   

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY  FLL 2009 

 

Zlato i stříbro z Mistrovství ČR FIRST LEGO League už podruhé zůstává v Jeseníku! 

 

V roce 2006 se v Praze poprvé v historii uskutečnilo mistrovství ČR v soutěži s názvem  FIRST LEGO LEAGUE. Mistrovství se zúčastnilo 11 

týmů z celé České republiky. Soutěž vznikla v roce 1998 v USA a dnes se pořádá po celém světě. Je velmi populární a účastní se jí tisíce dětí od 10 do 

16 let. 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. 

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Oba jesenické týmy opět obsadily první a druhou příčku FIRST LEGO League v České republice stejně jako 

v loňském roce, kdy tým nováčků Wormíků porazil zkušený YESTEAM. Historie se opakuje, konkurence přitom přibývá. Letos soutěžilo rekordních 

19 týmů z celé republiky. Přesto v soutěži nakonec zvítězil tým úplných nováčků CO2 SVČ DUHA Jeseník ve složení Edita Koriťáková, Johana 

Horáčková, Jakub Nosek, Marek Tunys, Adam Dvorník, Petr Barták, Adam Krytinář, Ondřej Mach a Aleš Procházka (který pro nemoc nesoutěžil). O 

tom, jak lítý boj to byl, svědčí rozdíl pouhých dvou bodů, které dělily od vítězství loňského šampiona FLL. Tým Wormíci, který letos soutěžil pod 

názvem R.U.R. SVČ DUHA Jeseník ve složení Jana Průšová, Adam Keppert, Pavel Koriťák, Petr Maceček, Vojta Tomas, Michal Dobeš a nemocní 

Adam Štencl a Alex Zemanová tak bohužel přišli o možnost využít své loňské zkušenosti z Finále střední Evropy. Doufáme, že na FLL nezanevřou a v 

příštím roce opět zvítězí. Výsledek obou týmů byl tak vyrovnaný, že v podstatě zvítězily oba a další soupeře nechaly za sebou. 

 Co říct na situaci, kdy finále královské disciplíny Robotgame hraje Jeseník proti Jeseníku? Že v každém případě vyhraje Jeseník. A všichni ostatní se 

jen dívají. Tentokrát v Robotgame zvítězil tým R.U.R. ze SVČ DUHA  Jeseník. 

Členové týmu R.U.R. předběhli CO2 také v Prezentaci výzkumného úkolu. V Týmové práci dosáhly oba týmy shodného výsledku. Konečné pořadí 

v kategorii Šampion má tedy na svědomí Design robota a také asi ono pomyslné štěstí, které se tentokrát přiklonilo na stranu CO2. 

 

 

Hlavním organizátorem  4. Mistrovství České republiky FIRST LEGO League bylo Gymnázium Jeseník spolu se SVČ Duha Jeseník, MKZ 

Jeseník, Asociací malých debrujárů a německou neziskovou organizací Hands on Technology. Akce proběhla za podpory MŠMT, Olomouckého kraje 

 a města Jeseníku. Hlavním sponzorem byla firma CAMPANULA  spol. s. r. o. Jako odborní porotci v soutěži pracovali pedagogové z Přírodovědecké 

a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Mediálním partnerem soutěže je internetová televize MUVI.cz, kde na adrese www.MUVI.cz/fll také najdete videa z finále Robotgame.  

Vítězný tým CO2 reprezentoval Českou republiku na středoevropském Finále FIRST LEGO League 5. prosince 2009 v německém Paderbornu, kde 

vybojoval poprvé v historii zlato v jedné ze soutěžních disciplin. 

http://www.muvi.cz/


  

 

 

 

VÁNOČNÍ  ANDĚLÉ 

 

Jako každý rok, tak i letos, jsme v měsíci listopadu vyhlásili keramickou soutěž , tentokrát s vánoční tématikou –Vánoční anděl.Do soutěže se 

zapojily děti ze všech ZÚ Keramika, od těch nejmenších z MŠ, až po studenty.Vzniklo tak 75 andělů, které jsme vystavili na tradiční vánoční výstavce. 

Naše „MĚSTO ANDĚLÚ“ tak mohli obdivovat všichni návštěvníci výstavky. A že jich bylo!! Nejlepší tvůrci získali diplomy a drobné ceny. 

                                         Iva Janošťáková 

      

 

ZE SPORTU 
         

Tělovýchova a sport patří u nás k výrazným činnostem a zúčastňuje se jich velké množství dětí. Základem je spolupráce s Asociací školních 

sportovních klubů, která je vyhlašovatelem školních sportovních soutěží. V prvním pololetí školního roku se uskutečnilo 12 okresních kol, kterých se 

zúčastnilo 1.238 soutěžících. Nejvíce škol se zúčastňuje soutěže ve florbalu, který je sportem lákajícím chlapce, ale i děvčata svojí dynamičností.  

Základy vztahu k aktivnímu pohybu, tak důležitému v celém životě, získávají děti ve sportovních kroužcích. Paleta nabídky je velice pestrá a 

vychází také ze spolupráce se školami, které propůjčují na odpolední činnosti své tělocvičny. Nabízíme kroužky míčových her – košíková, odbíjená, 

florbal, kopaná, kroužky úpolových sportů karate, jiu-jitsu a judo  a množství dalších sportů – plavání, stolní tenis, horolezectví, kulturistika, šachy, 

relaxační a zdravotní cvičení atd.  Po získání mnoha dovedností se mnozí členové kroužků věnují svým oblíbeným sportům i závodně a dosahují i 

pěkných výsledků na soutěžích v kraji i ČR. Ve sportovních kroužcích je zapojeno více jak  400 dětí a mládeže.    

Pro členy sportovních kroužků jsou připravovány i akce sportovního zaměření. Těch se v 1.pololetí školního roku uskutečnilo 14.  Kroužek 

košíkové vedený D.Migalem se jel podívat na zajímavý zápas NBL do Opavy, aby se poučil z umění jedněch z nejlepších týmů ČR – Prostějova a 

Opavy.  

Jedinečnou soutěží je dlouhodobá Jesenická liga v košíkové, kdy pod taktovkou A.Ďopana soutěží mladé košíkářky a v  utkáních dělají svým 

učitelům-trenérům radost svými výkony a dokazují tak, že poctivým tréninkem mohou i děti z menších škol soutěžit se školami z velkých měst. 

Kroužek horolezectví – lezení na umělé stěně připravil již druhý ročník lezeckého závodu “Novoroční opičák“. Závody to jsou obtížné, protože 

se neleze jen jedna disciplina, ale hned tři a lezci tak musí prokázat svoji všestrannost a vítězí ten, který je silný, rychlý i vytrvalý. 

Zájmové kroužky úpolových sportů nabízejí ukázková cvičení či semináře, a to i s možností získání vyšších kvalifikací sportovců. 

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

                              

     Mgr. Jiří Hanefl 



  

 

JARNÍ PRÁZDNINY 
 

Pondělí  Keramické dopoledne -  Iva Janošťáková  

 

15.2.. 2010 Kurz sjezdového lyžování - Mgr. Jiří Hanefl 

  

Úterý  Pojďme zkoušet aerobic – Alice Pecinová  

  

16.2. 2010 Kurz sjezdového lyžování - Mgr. Jiří Hanefl 

  

Středa   Turnaj společ.enských her – Iva Janošťáková 

   

17.2. 2010 Kurz sjezdového  lyžování - Mgr. Jiří Hanefl 

  

Čtvrtek  Vycházka do přírody - Ing. Jana Hálová 

18.2. 2010  

 

 Pátek   Malé hrátky se zvířátky - Ing. Ludmila  Janoštíková 

 19.2. 2010   

 

 

VÍTE, ŽE... 
 

... se 1. kola Přírodovědné koresp. soutěže zúčastnilo 243 dětí MŠ a žáků ZŠ, 2. kolo soutěže probíhá právě teď, ukončení je 19.3. ? 

 

... od 19. – 23. dubna bude u nás  probíhat  týden oslav ke Dni Země? 

 

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

 

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

  

... na konci školního roku plánujeme navštívit Zoologickou zahradu v Ostravě?   



  

 

   

                             

Z AKCÍ: 

PŘESPOLNÍ  BĚH - okresní kolo 1. října 2009 v  lyžařském areálu Lipové-lázních  

  

  

Z výsledků : 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CHLAPCI 2. - 3. třída   DÍVKY 2. - 3. třída   

1. P.Najdek Lipová-lázně 1. M.Macečková Žulová 

2. M.Fitz Vápenná 2. G.Bedečová Jeseník 

3. J.Litvík Vápenná 3. N.Poláková Jeseník 

CHLAPCI 4. - 5. třída   DÍVKY 4. - 5. třída   

1. R.Umlauf Lipová-lázně 1. M.Kouřilová Jeseník 

2. Mich. Bráblík Jeseník 2. P.Janočková Jeseník 

3. J.Mráz Mikulovice 3. N.Ševčíková Supíkovice 

CHLAPCI 6. - 7. třída   DÍVKY 6. - 7. třída   

1. L.Čmela Vidnava 1. T.Poulíková Jeseník 

2. D.Marcinov Gymnázium 2. M.Balogová Jeseník 

3. D.Profous Vápenná 3. V.Pěčonková Gymnázium 

CHLAPCI 8. - 9. třída   DÍVKY 8. - 9. třída   

1. P.Salva Gymnázium 1. M.Lukáčová Jeseník 

2. J.Daniel Žulová 2. A.Kvasnovská Mikulovice 

3. P.Roubalík Vidnava 3. M.Kovaříková Gymnázium 

CHLAPCI SŠ   DÍVKY SŠ   

1. D.Zapalač SOŠ a SOU 1. M.Rosenbergová Gymnázium 

2. T.Šmerda SOU potravinářské 2. T.Mikulenková Gymnázium 

3. P.Ondrášek SOŠ a SOU 3. V.Krejčí Gymnázium 
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DRAKIÁDA 

 

Jedno krásné podzimní odpoledne vylétlo nad Jeseníkem přes třicet  barevných veselých draků. SVČ Duha a MC Krteček pořádali pro děti, 

rodiče i prarodiče Drakiádu, které se zúčastnilo kolem 30 dětí od nejmenších miminek v kočárku, předškoláčky, ale i školáky.  

Foukal příznivý vítr a kopec „Fučík“ nad ulicí Karla Čapka byl dobrým místem na pouštění draků. A sešli se opravdu různí – koupení, 

vlastnoručně vyrábění, malovaní i vyrobení tatínkem modelářem.. Proto měla porota velmi těžký úkol vybrat ty nejlepší. Soutěžilo se ve čtyřech 

kategoriích – nejmenší drak, největší, nejlépe létající a nejoriginálnější. Nakonec porota ohodnotila všechny děti diplomem a drobnými odměnami a 

na stupínky vítězů vystoupili tito soutěžící: 

  

Soutěž o nejmenšího draka:  

1. Honzík Cimburek 2. Samuel Bílek 3. Simonka Stiaková 4. Kuba Fedora  
Soutěž o největšího draka:  

1. Filip Řeha 2. Matouš Truneček 3. Radka Kvíčarová 4. Markétka Hrancová 
Soutěž o nejoriginálnějšího draka:  

1. Teodor Žalud 2. Petr Hošek 3. Markéta Hrancová 4. Samuel Bílek  
Soutěž nejlépe létajícího draka:  

1. Terezka Hošková 2. Katka Cimburková 3. Viktor Černoch 4. Martin Prášil 
 

 

Hlavním cílem této akce bylo obnovit tradici pouštění draků a prožít společně hezké odpoledne v přírodě. Děkujeme Zdravotní pojišťovně 

Ministerstva vnitra, která věnovala diplomy a drobné ceny, dětem, rodičům a prarodičům za velkou účast a příští rok s draky na kopci zase 

nashledanou. 

Pavla Dihlová 
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OKRESNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISU SŠ 

Jeseník, 13.10.2009  

DÍVKY   

1. Kristýna Halgašová Hotelová   škola VP 

2. Gabriela Macíková SOU potravinářské 

 3. Michaela Páleníková Hotelová škola VP 

    

CHLAPCI   

1. Michal Neuman SOŠ a SOU 

2. Jan Vavrač Gymnázium 

3. Lukáš Kunovský Gymnázium 
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1. ročník DYŇOVÝCH SLAVNOSTÍ 

Tato nová akce Střediska volného času DUHA se uskutečnila ve čtvrtek 22.října 2009. Zúčastnilo se jí 30 dětí, mnozí i s rodiči. Každý z účastníků se 

představil s upravenou dyní či různými tykvičkami. 

Porota vyhodnotila :          DYNĚ            1. Kryštof Mžigod 

                                                                  2. Anička Schreierová 

                                                                     3. Tomáš Horčička 

                                       

                                            TYKVE           1. Markéta Šimková 

                                                                     2. Štěpán Rajský 

                                                                      3. Marek Spielvogel 

                                                                      Marta Horáčková 

Malou odměnu a účastnický diplom dostali za pěkné výtvory všichni účastníci. Občerstvení zajistily ZÚ zdravé vaření a správná dívka. 
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Zlato i stříbro z Mistrovství ČR FIRST LEGO League už podruhé zůstává v Jeseníku... 

V roce 2006 se v Praze poprvé v historii uskutečnilo mistrovství ČR v soutěži s názvem  FIRST LEGO LEAGUE. Mistrovství se zúčastnilo 

11 týmů z celé České republiky. Soutěž vznikla v roce 1998 v USA a dnes se pořádá po celém světě. Je velmi populární a účastní se jí tisíce 

dětí od 10 do 16 let. 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. 
  
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Oba jesenické týmy opět obsadily první a druhou příčku FIRST LEGO League v České republice stejně jako 

v loňském roce, kdy tým nováčků Wormíků porazil zkušený YESTEAM. Historie se opakuje, konkurence přitom přibývá. Letos soutěžilo rekordních 

19 týmů z celé republiky. Přesto v soutěži nakonec zvítězil tým úplných nováčků CO2 Gymnázium Jeseník ve složení Edita Koriťáková, Johana 

Horáčková, Jakub Nosek, Marek Tunys, Adam Dvorník, Petr Barták, Adam Krytinář, Ondřej Mach a Aleš Procházka (který pro nemoc 

nesoutěžil). O tom, jak lítý boj to byl, svědčí rozdíl pouhých dvou bodů, které dělily od vítězství loňského šampiona FLL. Tým Wormíci, který letos 

soutěžil pod názvem R.U.R. SVČ DUHA Jeseník ve složení Jana Průšová, Adam Keppert, Pavel Koriťák, Petr Maceček, Vojta Tomas, Michal 

Dobeš a nemocní Adam Štencl a Alex Zemanová tak bohužel přišli o možnost využít své loňské zkušenosti z Finále střední Evropy. Doufáme, že na 

FLL nezanevřou a v příštím roce opět zvítězí. Výsledek obou týmů byl tak vyrovnaný, že v podstatě zvítězily oba a další soupeře nechaly za sebou. 
 Co říct na situaci, kdy finále královské disciplíny Robotgame hraje Jeseník proti Jeseníku? Že v každém případě vyhraje Jeseník. A všichni ostatní se 

jen dívají. Tentokrát v Robotgame zvítězil tým R.U.R. ze SVČ DUHA  Jeseník. 
Členové týmu R.U.R. předběhli CO2 také v Prezentaci výzkumného úkolu. V Týmové práci dosáhly oba týmy shodného výsledku. Konečné pořadí 

v kategorii Šampion má tedy na svědomí Design robota a také asi ono pomyslné štěstí, které se tentokrát přiklonilo na stranu CO2. 
Hlavním organizátorem  4. Mistrovství České republiky FIRST LEGO League bylo Gymnázium Jeseník spolu s SVČ Duha Jeseník, MKZ 

Jeseník, Asociací malých debrujárů a německou neziskovou organizací Hands on Technology. Akce proběhla za podpory MŠMT, Olomouckého 

kraje  a města Jeseníku. Hlavním sponzorem byla firma CAMPANULA  spol. s. r. o. Jako odborní porotci v soutěži pracovali pedagogové 

z Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Mediálním partnerem soutěže je internetová televize MUVI.cz, kde na adrese www.MUVI.cz/fll také najdete první videa z finále Robotgame a kde 

budou postupně přibývat další sestřihy z FLL v Jeseníku včetně krátkého dokumentu.  
Vítězný tým CO2 bude reprezentovat Českou republiku na středoevropském Finále FIRST LEGO League 5. prosince 2009 v německém Paderbornu. 

Čeká je tedy perný měsíc příprav v anglickém jazyce, další vylepšování robota a mnoho hodin usilovné práce. Držme jim pěsti, ať uspějí stejně, jako 

se to loni podařilo Wormíkům ze zájmového kroužku SVČ DUHA Jeseník. 
  

http://www.muvi.cz/
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USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 

  
 

V listopadu jste mohli potkat v Jeseníku průvod dětí, kočárků a rodičů s lampióny, kteří se vydali na každoroční uspávání broučků. Šli jsme 

náměstím, kolem vodní tvrze, kde si děti zazpívaly písničku, aby si dodali odvahu. Nakonec jsme kouzelnou branou prošli až do kouzelné zahrady, 

kde bylo potřeba nejprve najít světýlka a splnit různé úkoly – od hledání lístečků, prolézání kruhem, malování strašidelného lesa až po zpívání. 

Nakonec jsme objevili pelíšek pro broučky, kteří cestovali celou dobu s námi, děti je uložili a uspali ukolébavkou. Za odměnu dostali medaili za 

statečnost a mohli si najít v kouzelné zahradě poklad. 

Děkujeme rodičům a prarodičům za velkou účast a příští rok s rozzářenými lampióny zase nashledanou.  

Pavla Ježová 

SVČ DUHA Jeseník 
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Okresní kolo FLORBALU žáků 8. - 9. tříd ZŠ 
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V září jsme dokončili rekonstrukci speciální učebny pro chov hlodavců za finančního přispění Olomouckého kraje a Lesů ČR.  

 

SRDEČNĚ DĚKUJEME! 

 

Učebna je využívána dětmi MŠ, žáky ZŠ i širokou veřejností při pravidelné zájmové činnosti v chovatelských kroužcích, při výukových programech 

pro třídní kolektivy, při ekxurzích a dnech otevřených dveří. 

V minulém školním roce jsme v těchto prostorách uspořádali 171 výukových programů a exkurzí s počtem 3 431 účastníků.  Letos pracuje v 

pravidelné týdenní činnosti 15 zájmových chovatelských kroužků. 
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Letošní Mikulášská nadílka v Jeseníku se opět uskutečnila v prostorách SVČ DUHA Jeseník... 
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II. pololetí 

    2009/ 2010 
        

 

Ohlédnutí za druhým pololetím 
 

PODĚKOVÁNÍ... 

 SVČ DUHA ve spolupráci s OR AŠSK připravuje v průběhu školního roku množství sportovních soutěží. Především okresních kol, ve kterých 

žáci základních a středních škol měří své síly v mnoha druzích sportů. Paleta sportů je široká a vyžaduje zařízení a mnoho odborníků, bez kterých by 

nebylo možné soutěže uskutečnit. Podmínky pro soutěže vytvářejí vedle SVČ mnohé školy a učitelé tělesné výchovy, kterým bych chtěl takto 

poděkovat. Soutěže v atletice se konají na jediném atletickém areálu při ZŠ v České Vsi a garantuje je J.Procházková, florbal ZŠ se tradičně hraje na 

ZŠ ve Vidnavě pod vedením K.Haderky. V letošním roce jsme využili pro florbal dívek velice pěknou tělocvičnu v Lipové lázních, kde pan ředitel 

školy G.Söky také připravuje v areálu Na Miroslavi okresní kolo v přespolním běhu. 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 a I.Karešové z  Javorníku či O.Zykmunda z Bělé p.Pradědem. Halovou 

kopanou základních škol obětavě zajišťuje A.Chromík ve sportovní hale ZŠ Javorník. Mohl bych pokračovat v dalším výčtu sportovních soutěží a 

jejich organizátorů. Všichni i ti nejmenovaní 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.  Také bych chtěl poděkovat všem ředitelům škol, 

kteří umožňují na svých školách uskutečňování sportovních soutěží. Přizpůsobovat chod školy jednotlivým soutěžím není jednoduché a přináší to i 

finanční náklady. Věřím, že i v dalším školním roce 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 



  

 

 

OTVÍRÁNÍ ZEMĚ 
 

V sobotu 24. dubna se na našem nádvoří ve 14 hodin rozezněl zvuk afrických bubnů djembe, kterými se představila jesenicko-glucholazská 

Škola rytmu a tím zahájila tříhodinový blok písní, tanců, rytmu a zábavných činností k oslavám Dne Země. Návštěvníci si mohli prohlédnout naše 

zvířátka, skleníky, namalovat si motýla, napsat vzkaz pro planetu Zemi, zasoutěžit si a taky vyhrát pěkné ceny, za které děkujeme Lesům ČR. Stejně 

jako loni pan včelař Josef Mrkvan besedoval se zájemci, kteří si mohli také prohlédnout skleněný  úl se včelami. V našem „Štědrém okénku“ jsme 

rozdávali čaj, kávu a koláče od  Selské pekárny, což určitě přispělo k příjemné rodinné atmosféře celého odpoledne. 

Ani letos nechyběli členové Kynologické organizace Jeseník se psími kamarády a ukázkou výcviku poslušnosti. Celým programem nás 

provázeli zpěvačky Deniska a Jituška z kroužku „Veselého zpívání“ a country tance Ludmily Pláškové. SVČ DUHA Jeseník bylo hlavním pořadatelem 

odpoledního bloku spolu MKZ Jeseník, Hnutím Brontosaurus Jeseníky, Sdružení pro alternativní vzdělávání, Virtus a SONS. Všem děkujeme za 

pomoc a těšíme se zase za rok... 

Milá Země je mi Tě občas líto, jak Tě lidé znečišťují. 

 Jak se máš? Já se mám dobře. 

 Jsi krásná a znečistěná! 

Dora Halamová 

 

JESENIČTÍ MLADÍ VČELAŘI OPĚT BODOVALI... 

Ve dnech 10. – 11. 4. 2010  se v prostorách ZŠ Klímkovice konalo oblastní kolo soutěže„Zlatá včela“. Obdobně jako každoročně se soutěže 

zúčastnili i mladí včelaři, reprezentanti jesenického SVČ DUHA a ZO ČSV Jeseník. 

Přes generační posun ve složení družstva a jeho omlazení, bylo umístění našich soutěžících nad očekávání dobré. V náročných disciplinách, 

kdy účastníci museli rozpoznat a správně pojmenovat 10 rostlin, rozpoznat a nakreslit mikroskopické preparáty, určit různé včelařské pomůcky, 

odpovědět na všetečné otázky ze včelařské praxe a odpovědět na 30 otázek v těžkém testu,  se naši reprezentanti dobře orientovali a po základní části 

se Tomáš Horčička z II.C  ZŠ Průchodní dělil o 3. – 4. místo, stejným počtem bodů.  Následoval “rozstřel“ a v něm se projevila malá závodnická 

zkušenost a Tomáš nakonec skončil na 4. místě ze 28 soutěžících ve své kategorii. A to je výsledek velmi dobrý, bereme-li v úvahu, že se o včelaření 

začal zajímat před 6 měsíci.Je to velký příslib do budoucna! Nesmí ale „usnout“ na vavřínech.Další 4 členové včelařského kroužku obdobného věku a 

začátku zájmu o včelaření obsadili: 10. místo – Terezka Hošková, 11. místo – Kryštof Mžigod, 15. místo -  Robin Pospíšil, 18. místo – Eliška Dihlová, 

která do kroužku dojíždí ze ZŠ Adolfovice. 

  Je třeba zcela spravedlivě říci, že bez vytvořeného zázemí by nebylo ani dobrých, dlouhodobě dosahovaných výsledků včelařského kroužku, a o 

to se především zasloužilo SVČ DUHA, vedení města Jeseník a ZO ČSV Jeseník 

Všem za to patří upřímný dík. 

Josef Mrkvan, vedoucí včelařského kroužku 



  

 

 

ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST 2010  
 

V pátek 7. května jsme pořádali již šestý 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: 

ČINNOST KOLEKTIVU  - Martina Brožková,  Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -  Michal Ulrych, CHKOJ 

ROSTLINY - Pavla Luljaková,   zahradnice SVČ DUHA Jeseník 

RYBNÍK, ŘEKA - Ing. Jana Hálová, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník 

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

LES - Ing. Josef Poulík, Lesy ČR 

HMYZ – Josef Mrkvan, externí pracovník SVČ DUHA Jeseník         

ASTRONOMIE - Pavel Klásek, správce hvězdárny 

OBRATLOVCI – Květoslav Novák , externí pracovník SVČ DUHA Jeseník         

GEOLOGIE - RNDr. Jan Hauk,  pracovník Vlastivědného muzea Jeseník 

 V letošním roce startovalo 125 dětí z celého jesenického regionu. Do krajského kola postoupilo družstvo mladších i starších žáků  z 

Gymnázia Jeseník. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže! 

 

 

 

ZVÍŘÁTKA V NOVÉM KABÁTĚ 
 

Středisko ekologické výchovy, jehož důležitou pracovní náplní je nabídka nejrůznějších chovatelských kroužků, čekalo dlouho na rekonstrukci 

odchoven zvířat, hlavně klecí pro velké hlodavce: činčily, morčata a králíky. Trpělivost se vyplatila a v této době máme za sebou první školní rok 

s novými odchovnami. Všichni návštěvníci, kteří znali původní stav, jsou touto rekonstrukcí nadšeni a i nám, pracovnicím SEV se v nově upravených 

prostorách moc líbí a hlavně dobře pracuje. Díky novému zařízení jsme mohly přikročit ke změnám v uspořádání našich třech místností pro zvířátka, 

takže teď u nás můžete najít odchovnu pro ryby, obojživelníky a ptáky, druhou odchovnu určenou výhradně savcům – v našem případě hlavně 

hlodavcům a třetí odchovnu pro plazy, kde byste našli hlavně hady (5 druhů) a ještěry (2 druhy). Želvy máme umístěny ve skleníku. Rekonstrukce 

odchoven s sebou sice přinesla mírné snížení počtu zvířat, ale na druhé straně  nám dává větší prostorové možnosti, odchovny jsou světlejší, působí 

kompaktněji a v praxi, tzn. v chovatelských kroužcích a při exkurzích, je práce zde mnohem pohodlnější a příjemnější. 

 

                               Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy SVČ DUHA Jeseník 



  

 

 

 

 VIDÍME SRDCEM 
 

Již třetí rok probíhá velmi úspěšně spolupráce mezi SVČ DUHA  a SONS Jeseník, což je zkratka pro Sjednocenou organizaci slabozrakých a 

nevidomých.Stejně jako loni jsme v  tomto školním roce ve  SVČ DUHA uspořádali  pro SONS rukodělné dílny, kde si účastníci naaranžovali různé 

dekorace, na příklad adventní věnečky, svícny, velikonoční  zdobení  a jiné. Na podzim 8.října jsme  uspořádali výstavu pro nevidomé a slabozraké 

pod názvem „Děti DUHY pro SONS“, což je zkratka pro Sjednocenou organizaci slabozrakých a nevidomých.Děti v zájmových útvarech vytvořily  

pro nevidomé a slabozraké různé výtvarné předměty – dekorační ruční papír, keramické předměty, pexeso z přírodnin a podobně, které si mohli 

návštěvníci prohlédnout a osahat rukama. 

V červnu jsme pomohli s organizací přehlídky souborů handicapovaných dětí a dospělých, která nesla název „Vidíme srdcem“. Přehlídka se 

uskutečnila 15.června v Kapli a zúčastnily se jí děti i dospělí z celého Jesenicka. Přehlídku moderovala  paní Iva Malá, která SONS Jeseník vede a která 

má největší zásluhu na uskutečnění této akce.Děti z denního stacionáře Šimon sklidily úspěch s divadelní hrou Praděd, při jejíž shlédnutí si diváci mohli 

uvědomit, že pravé štěstí není v hromadění bohatství. Mnoha divákům se při shlédnutí této hry leskly oči slzami. Děti z Ústavu sociální péče Jeseník a  

Základní školy Fučíkova stejně jako dospělí z Domova důchodců v Kobylé a trio pod vedením pana Pláška předvedli pásmo counry tanců. Po celou 

dobu přehlídky  účastníci akce využívali doprovodných aktivit jako malování sluníčka  se zavázanýma očima, hmatky se zavázanýma očima  podobně.  

Tak se mohli alespoň částečně a na chvíli vžít do života lidí, kteří mají zrakový handicap.  

Na závěr si mohli zájemci prohlédnout zvířátka v  našich odchovnách a skleníky  na zahradě.Těšíme se na spolupráci v příštím roce.                                                           

                                                                                              

 Ing.Ludmila Janoštíková 

 

JESENÍK DANCE 2010 
- soutěžní taneční přehlídka 

 

 Sobotní den 12.6. 2010 patřil v Jeseníku dětem se zájmem o tancování – uskutečnila se soutěžní taneční přehlídka, která se konala  v Divadle 

Petra Bezruče. Pořadatelem bylo Středisko volného času DUHA Jeseník a MKZ Jeseník pod záštitou Města Jeseník. Sjelo se 145 dětí i dospělých 

z Jeseníku a dalších i vzdálenějších míst, aby vystoupili na soutěžní přehlídce standardních, latinsko-amerických, orientálních, country, moderních, 

disko i scénických tanců dětských, mládežnických a dospělých kolektivů JESENÍK DANCE 2010. Jednalo se o 2. ročník. Amatérské soubory, které na 

naší přehlídce vystupovaly byly na různé úrovni, od kroužků tancujících pod domy dětí, kde se střídají každým rokem noví tanečníci, tak 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.Atmosféra soutěže byla velmi příjemná. Moderátor Lubomír Knedla uváděl jednotlivá vystoupení vtipnými historkami, děti povzbuzovaly své 

kamarády na jevišti a porota byla potěšena různorodostí jednotlivých vystoupení. V porotě zasedli jak odborníci (taneční mistři a vedoucí tanečních 



  

skupin: Martin Sochor, Iva Obšilová, Lenka Vavračová, tak i zástupci kultury ve městě: Mgr. Vladislava Fačevicová – ředitelka SVČ DUHA Jeseník a 

Lubomíra Macháčková – vedoucí produkce MKZ Jeseník). Mgr. Vladislava Fačevicová také jako zastupitelka Města Jeseník celou soutěž zahájila. Po  



  

každé kategorii proběhlo vyhlášení výsledků a předávání cen: skleněných pískovaných pohárů s logem Jeseník Dance, plyšových maskotů, dárkových 

balíčků, originální keramiky Ivy Janošťákové, frgálů, sektu a dalších cen. Všechny soubory byly oceněny keramickými medailemi vyrobenými v 

DUZE a kyblíčky s cukrovinkami. Také jsme vyhodnotili cenu za nejlepší choreografii, nejoriginálnější kostým,cenu publika a také dvě umístění ceny 

poroty. Třetí ročník bychom chtěli pořádat v měsíci březnu 2011 a už nyní se moc těšíme. 

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

Reptisk, Masáže Zdeňka Lepšová, Květinářství Mimóza, Camellie, Helax Coctail Bar, Autodíly 1, Lázeňská lékárna Jeseník  a JESKLOMA Jeseník.

                       

                  Alice Pecinová 

 

I LETOS MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH... 
 

Ve dnech od 4.do 6. června 2010 se 5 vybraných  děvčat z keramických kroužků SVČ Duha Jeseník zúčastnila XIII. Výstavy tvůrců lidových a 

uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí,která se každoročně koná v Prudniku.Této výstavy jsme se zúčastnili již desátým rokem. V letošním 

roce jsme rovněž vystavovali výrobky dětí ZÚ Keramika v Mikulovicích, který pracuje pod vedením vedoucí vychovatelky paní Ivy 

Krajčíkové.V celkovém hodnocení jsme získali 1. místo v soutěži o nejzajímavější a nejnápaditější stánek. 

 

                                                                                 Iva Janošťáková 

 

 HURÁ NA PRÁZDNINY... 
 

Tentokrát jsme si počkali na teplé počasí a místo v květnu, kdy jsme pořádali Bambiriádu a Duhový den dětí, jsme naši největší akci  Hurá na 

prázdniny posunuli na konec června. A myslím, že jsme udělali dobře. Celý pátek 25.6. probíhal v uvolněné předprázdninové atmosféře. Od 10 hodin 

se děti MŠ i ZŠ bavily na jednotlivých stanovištích areálu na Průchodní ulici, kde mohly vyzkoušet skákací hrad s pořádnou skluzavkou, laserovou 

střelnici Policie ČR, střelbu ze vzduchovky, malování na obličej, stříkání  hadicí na cíl, malování poslepu, ochutnávky babky kořenářky i zájmového 

kroužku Zdravé vaření, děti navštívily zábavné stanoviště Lesů ČR, Junáku, Hnutí Brontosaurus Jeseníky i Sdružení pro alternativní vzdělávání, kde se 

vyráběly žonglovací míčky a kde se děti žonglování také mohly samy naučit. Na zahájení celé akce  i během diskotéky nám udělala radost řada 

vystoupení. Například country tance ZŠ Fučíkova, zpívání Denisky Bakešové z kroužku veselého zpívání, orientální tance, Hip Hop, jiu-jitsu, 

bubnování na africké bubny djembe, ukázka výcviku psů a další. Na závěr jsme losovali lístečky, které si děti odnesly z jednotlivých stanovišť a 

rozdali jsme jim krásné dárečky. Rozešli jsme se v 17.00 hodin.  Prázdniny jsme přivítali vesele a věříme, že takovou i budou... 



  

Nabídka na letní prázdniny 2010 

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 2010/2011 

sportovní výtvarné, hudební a dramatické přírodovědné ostatní 

Karate  Netradiční  výtvarné činnosti Chovatelský kroužek Počítače - hry 

Cyklistika, 

bikros 
Keramika pro MŚ, ZŠ, dospělé Chovatelství  psů Programování 

Florbal Tvořínek Chovatelství  koní Zdravé vaření 

Košíková Výtvarná dílna Chovatelství  včel Mladý policista 

Aikido Kytara Chovatelství koček Angličtina 

Cvičení ml. 

dětí 
Flétnička Chovatelství  plazů Dívčí klub 

Plavání Hra na africké bubny djembe Rybářský kroužek Hra Go 

Sportovní 

hry 

Patchwork, 

ruční textilní práce 
Mladí přátelé přírody 

 

Pohádky 

Jiu-jitsu 
Hrátky s hudbou pro rodiče 

a děti 
Akvaristický kroužek 

Kdo si hraje, nezlobí 

Kulturistika     Westernové tance Loskutáček Lego-roboti 

Volejbal Tance JD Bylinky Mladý kutil 

Stolní tenis Orientální tanec Pěstování a aranžování  rostlin Baby párty 

Šachy Veselé zpívání Přírodovědný kroužek  pro handicap.  děti Mladý záchranář 

Posilování 
Keramický kroužek  pro handicap.  

děti 
Astronomický kroužek 

x 

Aerobic Točení na kruhu Malý zoolog x 

 



  

 

Hurááá na prázdniny... 
 

Tentokrát jsme si počkali na teplé počasí a místo v květnu, kdy jsme pořádali Bambiriádu a Duhový den dětí, jsme naši největší akci  Hurá na 

prázdniny posunuli až na konec června. A myslím, že jsme udělali dobře. Celý pátek 25.6. probíhal v uvolněné předprázdninové atmosféře. Od 10 

hodin se děti MŠ i ZŠ bavily na jednotlivých stanovištích areálu na Průchodní ulici, kde mohly vyzkoušet skákací hrad s pořádnou skluzavkou, 

laserovou střelnici Policie ČR, střelbu ze vzduchovky, malování na obličej, stříkání  hadicí na cíl, malování poslepu, ochutnávky babky kořenářky i 

zájmového kroužku Zdravé vaření, děti navštívily zábavné stanoviště Lesů ČR, Junáku, Hnutí Brontosaurus Jeseníky i Sdružení pro alternativní 

vzdělávání, kde se vyráběly žonglovací míčky a kde se děti žonglování také mohly samy naučit. Na zahájení celé akce  i během diskotéky nám 

udělala radost řada vystoupení. Například country tance ZŠ Fučíkova, zpívání Denisky Bakešové z kroužku veselého zpívání, orientální tance, Hip 

Hop, jiu-jitsu, bubnování na africké bubny djembe, ukázka výcviku psů a další. Na závěr jsme losovali lístečky, které si děti odnesly z jednotlivých 

stanovišť a rozdali jsme jim krásné dárečky. Rozešli jsme se v 17.00 hodin.  Prázdniny jsme přivítali vesele a věříme, že takové i budou... 
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První příměstský tábor měl název „Prázdniny v DUZE“ 

 

 

Ve dnech 1. – 9.července probíhal v prostorách SVČ DUHA Jeseník příměstský tábor Prázdniny v DUZE , jehož hlavní vedoucí byla 

Ing.L.Janoštíková. V této formě probíhal tábor po prvé 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. 
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Poznávací příměstský tábor „Všude kolem nás je krásně“ ve dnech 26.7. – 30.7.2010 

 

 

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 vedoucí tábora ing.L.Janoštíková a 3 pomocné vedoucí – 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 a 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 vyjímečné krásy přírody kolem nás.  

Na výletech se děti seznamovaly s historií našeho kraje, s jeho přírodním bohatstvím a kulturními památkami.  
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Příměstský tábor zaměřený na plavecký výcvik.  

 

22 účastnků 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 prvé 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 a všichni byli spokojeni. 

  

Příměstský tábor, ve kterém se účastníci seznamovali s prací na počítačích a absolvovali rozmanitou činnost  - koupání, minigolf, návštěvu 

lanového centra atd.  

 

Příměstského 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 mohou chlapci pokračovat v kroužcích SVČ ve školním roce. 
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Příměstský tábor Putování za pokladem 12.-16.7.2010 
 

Středisko volného času nabízí každoročně v době hlavních prázdnin několik příměstských táborů. 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. 
Tábora se zúčastnilo 12 dětí a počasí nám celý týden víc, než přálo – někdy jsme se i pořádně zapotili. 
  

                   
  

Správná dívka, správný kluk 
 

- příměstský tábor,který se konal ve dnech od 26.7.do 30.7.,se zúčastnilo 15 chlapců a dívek. 

Převážná část dětí pracovala během roku v ZÚ Zdravé vaření, což se odrazilo v náplni tábora. Děti si ve skupinkách samy připravovaly oběd, naučily 

se stolovat a získaly nové znalosti v oblasti zdravé výživy. Kromě toho si nabatikovaly trička, vyrobily keramickou masku. Spoustu veselých chvil 

zažily na výletech a při soutěžích , které pro ně vedoucí připravili. 

Nejvíc se dětem líbila noc v SVČ DUHA a večerní návštěva na hvězdárně. 
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Příměstský tábor Duhová dílna 
 

- výtvarný tábor, který má již tříletou tradici, si vybírají především dívky, které  se zajímají o  různé výtvarné techniky a tvoření.Letos se ho 

zúčastnilo 10 dívek a 2 chlapci.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 tak krásné  kalíšky na svíčky. V odpoledních hodinách jsme navštívili Lázně a utkali se v minigolfu, vyjeli jsme na Zlatorudné 

mlýny a prožili odpoledne na krytém bazénu. Na závěr tábora jsme pro rodiče a kamarády uspořádali vernisáž. 
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Letní příměstský tábor Shrek 19.7.2010 –23.7.2010   
 

Příměstský tábor s názvem Pohádka se konal 9.8.2010 – 13.8.2010  
 

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

pohádky. Čekala nás legrace, zajímavé výlety a soutěže. Odměnou pro nás byly veselé a usměvavé tváře dětí. Mezi zajímavosti, které jsme měli 

připravené patřilo  batikování triček, připravování chlebíčků, opékání špekáčku, pěkné výlety a spousta soutěží. V úterý jsme se vypravili na výlet do 

lázní, kde jsme vyzkoušeli naši zdatnost v minigolfu Jako odměna nás čekal horký oplatek. Ve středu jsme se šli podívat do Smetanových sadů a 

vyzkoušeli si pohádkový kvíz.. Ve čtvrtek nás čekal další výlet, tentokrát  na Pomezí, soutěže a také opékání špekáčků. V pátek proběhlo 

vyhodnocení tábora, rozloučení a jako poděkování nás čekala sladká odměna  - pohár. 
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Příměstský tábor s koňmi 

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. 

  

 
  
  

Letní pobytový ve Frenštátě pod Radhoštěm 

 

  19 dětí a 4 vedoucí prožili 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.  

 


