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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.
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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.

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
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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.

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

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

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.
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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

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.

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.
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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.

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 učitelůmtrenérům 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

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

Pondělí
15.2.. 2010

Keramické dopoledne - Iva Janošťáková
Kurz sjezdového lyžování - Mgr. Jiří Hanefl

Úterý
16.2. 2010

Pojďme zkoušet aerobic – Alice Pecinová
Kurz sjezdového lyžování - Mgr. Jiří Hanefl

Středa
17.2. 2010

Turnaj společ.enských her – Iva Janošťáková
Kurz sjezdového lyžování - Mgr. Jiří Hanefl

Čtvrtek
18.2. 2010

Vycházka do přírody - Ing. Jana Hálová

Pátek
19.2. 2010

Malé hrátky se zvířátky - Ing. Ludmila Janoštíková

VÍTE, ŽE
... nás najdete na www.duhajes.cz ?
... se 1. kola Přírodovědné koresp. soutěže zúčastnilo 243 dětí MŠ a žáků ZŠ?
... 2. kolo Přírodovědné koresp. 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?
... máme ještě volná místa v našich kroužcích?
Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka

-4-

