Středisko volného času DUHA Jeseník
Průchodní 154, 790 01 JESENÍK, tel. 584 401 262, 777 945 741, 774 001 547
e-mail: duhajes@volny.cz, www.duhajes.cz

„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. a spolupracuje
s námi 74 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu.
Z nově otevřených deseti druhů kroužků nabízíme :

Loutkové divadlo

Tykadlo 1
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...
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.
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.

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 dočasného zadržení. Zde i ti
otrlejší byli rádi, když byla exkurze u konce.
Od nového roku mají členové nového vedoucího pana 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 sebe vytvořila velmi šikovnou skupinku,

s jejichž výrobky se můžeme těšit v dubnu na výstavě v kině Pohoda. Přijďte se
podívat, uvidíte, kolik krásných věcí se dá vyrobit ze zbytku látek..

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.Více až těsně před
generálkou.
napsali Jakub a Martin ze ZÚ Mladý novinář

Chovatelství včel
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 naučí
se zde 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.
Mgr. Jiří Hanefl

Rádi bychom vám již teď nabídli program pro vaše děti na jarní prázdniny
(od 12. do 16 . března) :
Pondělí 12.3. 2007

Turnaj v SUDOKU - od 9,00 hod.
Mgr. Jiří Hanefl

Úterý
13.3. 2007

Batikování
- od 9,00 hod. ( přineste si tričko, ubrousek...)
Mgr. Alena Hůževková

Středa 14.3. 2007

Pojďte s námi do přírody – sraz v 8.30 hod.
Ing. Jana Hálová

Čtvrtek 15.3. 2007

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

Pátek 16.3. 2007

Malé hrátky se zvířátky – od 8,30 hod.
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?
... chystáme 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 Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje?
... 25. května se v Jeseníku poprvé uskuteční BAMBIRIÁDA 2007 spolu s velkou
oslavou Dne dětí ?
... na jaře pojedeme s našimi dětmi na výstavu FLORA OLOMOUC?
... na konci školního roku plánujeme navštívit Zoologickou zahradu SAFARI
ve Dvoře Králové?
...máme ještě volná místa v našich kroužcích?

TĚŠÍME SE NA VÁS !

