Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi za
partnerství v Přírodovědné korespondenční soutěži, kterou každoročně vyhlašujeme 2x do
roka a dnes si již nedokážeme představit její vyhodnocení bez hodnotných věcných cen od
Lesů ČR. Letos jsme zahájili již 19. ročník.
Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi a Ing. Josefu Poulíkovi, kteří se podílejí
na přípravě okresního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list v přírodovědně-ekologických
disciplinách, pomáhají nám s prázdninovým letním táborem a účastnili se také
předprázdninové akce Hurá na prázdniny, kde si s ostatními kolegy připravili pro děti
zábavné hry a soutěže.
Děkujeme Lesní správě Jeseník za její vstřícnost a dlouholetou podporu, bez
které by naše přírodovědně ekologická činnost byla značně omezena a všem pracovníkům,
kteří se starají o to, aby naše středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky
pro naše zvířata. Bez této nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat víc jak
sedmdesát menších i větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás navštěvují.

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

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI TÁBORY

Tykadlo 1

I během letošních prázdnin jsme vyšli vstříc rodičům a naplánovali všech 11
táborů tak, abychom pokryli celé prázdniny. A myslím, že se nám to podařilo...
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Poznávací příměstský tábor „Putování naším krajem“ má již dlouholetou tradici
a v posledních letech se jej zúčastňují také děti s handicapem. Z celkového počtu
21 přihlášených bylo 8 dětí různě zdravotně oslabených a staraly se o ně vedoucí tábora
Ing. L. Janoštíková a 3 pomocné vedoucí – Lucie Vavračová, Marta Švecová a Tereza
Frenclová. Navštívili jsme Šumperk, Zlaté Hory, Ramzovou, Javorník a také Jeskyně na
Špičáku. Cílem tohoto poznávacího tábora bylo získání a prohloubení vztahu ke svému
životnímu prostředí, ke krajině svého domova, k ochraně přírody a také k novým
kamarádům.
Tomuto cíli byl uzpůsoben program: každodenní výlety po Jesenicku, pochodové,
sportovní, poznávací, společenské a jiné hry, poznávání zvířat a rostlin. Na výletech se děti
seznamovaly s historií našeho kraje, s jeho přírodním bohatstvím a kulturními památkami.
Zážitky dětí na táboře přispěly k uvědomění si výjimečné krásy přírody kolem nás.
Příměstský tábor „Prázdniny v DUZE“ probíhal v našich prostorách, hlavní vedoucí byla
Ing. L. Janoštíková. V této formě probíhal po druhé a byl nabídnut jak zdravým dětem, tak
dětem s handicapem. Obsahem tábora byla jednak ekologická výtvarná dílna a dále
vycházky, výlety, různé hry a zábavné krmení zvířat. Děti vyráběly ruční papír, odlévaly
stopy zvířat, vyráběly a malovaly zvířátka, zdobily trička, sadily kaktusy a další. Počasí
bylo vcelku příznivé, pouze jeden den propršel. Ohlasy dětí i rodičů byly příznivé, zejména
rodiče dětí s handicapem vyjadřovali vděčnost za přátelské přijetí jejich dětí. Poděkování
patří všem spolupracujícím, kteří nás doprovázeli, především Lucii Vavračové, Martě
Švecové a Tereze Frenclové, které se zúčastnily programů jako pomocné pedagogické
pracovnice.

Vážení přátelé !
Čas neúprosně ubíhá a my s příchodem nového roku hodnotíme ten starý. Vždy si
uvědomujeme, jak důležitá je pro nás spolupráce s jinými organizacemi a právě jim
vyjadřujeme svůj upřímný dík. Jsou to především: Město Jeseník, Olomoucký kraj, Lesní
správa Jeseník, MKZ Jeseník, Gymnázium Jeseník, TS Jeseník, ZP MV ČR , Omya CZ
s.r.o., Hnutí Brontosaurus Jeseníky a CHKOJ. Všem ostatním děkujeme za příležitostnou
pomoc při zajišťování našich akcí.
Děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutí finančního příspěvku z Programu
podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2011
na opravu zahradní voliéry a vybavení speciální učebny ryb, obojživelníků a ptáků ve výši
30 000 Kč.
Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme Lesům ČR. V loňském
roce nám poskytli finanční příspěvek na vybudování naučné stezky rostlin ve výši
25 000 Kč. Na naší zahradě jsme zrušili stávající záhony a vykáceli staré dřeviny dle
projektu Ing. Damcové. Byly osázeny nové záhony tematicky zaměřené na letničky,
trvalky, byliny a skalničky.. Vše je doplněno informačními tabulemi, jak ve venkovních,
tak i ve vnitřních prostorách skleníků. Úpravy přispěly k efektivnějšímu využití zahrady,
rozšířily naši nabídku a zvýšily estetickou úroveň využívaného prostoru. Již v jarních
měsících tak vhodně doplní výukové programy pro třídní kolektivy zaměřené
na přírodovědně ekologickou tematiku.
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Příměstský tábor Duhová dílna je pro děti pořádán již čtvrtým rokem pod vedením paní
Ivy Janoštákové. V dopoledních hodinách si účastníci vyzkoušeli zajímavé výtvarné
techniky - keramiku, savovou batiku, malování na sklo a enkaustiku. V odpoledních
hodinách jsme podnikli výlety do okolí - největší úspěch měl výlet do lesního baru v Horní
Lipové a na Zlatorudné mlýny. Program jsme obohatili o přespání v našich prostorách. Pro
děti, které se nočního dobrodružství zúčastnily, byl připraven zajímavý program - večerní
návštěva hvězdárny a společné bubnování na africké bubny djembe, pod vedením naší paní
ředitelky Mgr. V. Fačevicové. Na závěr tábora si děti odnesly spoustu krásných výrobků
pro radost sobě a svých rodičů.
Příměstského tábora zaměřeného na plavecký výcvik se letos zúčastnilo 24 účastníků,
kteří se pod vedením Mgr. Jiřího Hanefla každé dopoledne zdokonalovali ve svých
plaveckých dovednostech v příjemném prostředí krytého bazénu v České Vsi. Odpoledne
se bavili u počítačů v našich klubovnách. Pro mnohé účastníky byl tábor téměř první
seznámení s vodním prostředím a tak postupně odstraňovali strach z vody a všichni na
konci týdne dokázali uplavat 10 m. Pokročilejší plavci se věnovali zlepšení techniky
plaveckých způsobů a snažili se uplavat 200 m pro získání označení PLAVEC. Všichni
účastníci si výrazně zlepšili své plavecké dovednosti. Závěr týdne oživila návštěva
minigolfu, kde jsme se všichni báječně bavili.
V dalším příměstském táboře Mgr. Jiřího Hanefla se účastníci seznamovali převážně
s prací na počítačích a absolvovali další rozmanitou činnost - koupání, minigolf, výlety atd.
Již tradičního příměstského tábora se zúčastnilo 22 dětí a počítačové učebny byly naplněny
k prasknutí. Všichni poznali, že se počítače není třeba obávat a také, že není jen na hraní
her. Vedle získání základních uživatelských dovedností v práci s počítačem mohli účastníci
získat i další poznatky z teorie informatiky. V prohlubování svých znalostí bude většina
chlapců pokračovat v našich zájmových kroužcích během školního roku.
Příměstský tábor Putování za tajemstvím pod vedení Ing. Jany Hálové byl určen pro
starší děti, protože jeho náplní byly delší výlety po krásném okolí Jeseníku – podívali jsme
se např. na naučnou stezku Pasák, prošli jsme část naučné stezky Vincence Priessnitze nebo
část NS věnované těžbě kamene. Každý den mohly děti získat body do celotáborové
soutěže ve hře věnované jednomu ze živlů: pondělí patřilo ohni a děti lovily draky, středa
zase vodě a kromě hry Rybolov jsme navštívili krytý bazén v České Vsi, čtvrtek patřící
vzduchu byl poněkud dobrodružný, protože na Rejvízu nás zastihla bouřka a déšť, ale když
jsme došli na Zlatý chlum, sluníčko už zase krásně svítilo. Asi největším zážitkem bylo
páteční luštění poselství, podle kterého potom děti hledaly poklad – chvíli jim to trvalo, ale
nakonec ho i bez pomoci vypátraly. O to větší radost měly ze všech maličkostí a sladkostí,
které v něm objevily.
Příměstský tábor Prázdninové hrátky Ing. Jany Hálové byl určen i dětem mladším
a kromě krátkých výletů do blízkého okolí jsme každé dopoledne tvořili – děti si ozdobily
květináčky, do kterých si zasadily kávovníky, vytvořily nádherné a originální koláže ze
starých časopisů, nabatikovaly si tričko nebo namalovaly na kamínek nejhezčí zážitek
z tábora. Tím pro mnohé bylo odpoledne strávené ve Faunaparku manželů Augustýnových
v Lipové. Díky krásnému a zasvěcenému výkladu jsme se dověděli spoustu zajímavých

informací o chovaných zvířatech, nakrmili jsme pstruhy v rybníčku a ještě si děti stihly
zadovádět na trampolíně. A samozřejmě nesmím zapomenout na spoustu zábavy, kterou
jsme si všichni užili při hře, ve které děti musely nacvičit a zahrát pohádku.
Příměstský tábor s koňmi – vedoucí Zdeňka Pěkná a Mgr.V.Fačevicová. Již sedmým
rokem patří mezi oblíbené příměstské tábory. Prázdniny s koňmi na Ranči Orel v České Vsi
většina děti navštěvuje opakovaně a také letos se setkali staří známí z minulých let. Všichni
si vyzkoušeli výcvik koně ze země i ze sedla, každodenní jízdu do terénu, učili se s koněm
komunikovat a pečovat o něj. Ti nejzkušenější z nich již cválali ve volném terénu a všichni
si užívali krásného pocitu ze souhry člověka a koně.
Pobytové tábory Ivy Janošťákové letos probíhaly v Heřmanově Městci a v Náchodě. Oba
tábory byly zaměřeny na poznání okolí. V Heřmanově Městci jsme navštívili Muzeum
loutek v Chrudimi, zámek a muzeum koní ve Slatiňanech. V Náchodě se děti podívaly do
zámku a prohlédly si krásné okolí. Nejvíce se dětem líbil výlet do ZOO ve Dvoře Králové
a vojenská pevnost v Dobrošově. Protože nám po oba tábory počasí přálo, nejraději jsme
trávili čas v Aquaparku s tobogány, skluzavkami a jinými vodními atrakcemi. Kromě toho
byl pro děti přípraven bohatý táborový program - hry, soutěže, táboráky, prostě všechno to,
co k prázdninám patří...
Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 135 kroužků z více než 60ti druhů
aktivit, které navštěvuje 1465 dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 78 externích
vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu.
Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Malá cukrářka, Mladá
návrhářka a Mladý reportér.
KROUŽEK MLADÝ REPORTÉR PRO ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC
V tomto školním roce zahajuje svou činnost nový zájmový útvar pod názvem
Mladý reportér pro ČR Olomouc. Tento kroužek vznikl na základě návrhu pana Mga.
Michala Bureše, režiséra ČR Olomouc a předsedy sdružení pro rozhlasovou tvorbu.
Samozřejmě, že jsme nabídku s nadšením přijali. ČR Olomouc nám zapůjčil bezúplatně
nahrávací zařízení a zajistí metodickou pomoc při vedení kroužku.
Scházíme se u nás v klubovně a kroužek vede pan Mgr.Filip Worm, učitel Gymnázia
Jeseník. Přihlásilo se do něj 11 dětí ze Základní školy Jeseník a Gymnázia Jeseník ve věku
10 až 16 let. Výsledky práce dětí budou nabídnuty k prezentaci v ČR Olomouc.
ČR Olomouc pozval děti na exkurzi, která se uskutečnila v pátek 14. října. Děti byly velmi
srdečně přivítány panem Mga. Burešem a poté panem Mgr. Pavlem Hekelou, ředitelem ČR
Olomouc. Postupně se jim věnovali pan Miroslav Kobza (vedoucí redakce slovesné
tvorby), paní Mgr. Ivana Pustějovská (editor), paní Ing. Radoslava Kvasničková (redaktor)
a pan Ing. Radoslav Řezníček (vedoucí oddělení techniky). Při srdečné besedě se děti
dozvěděly o tom, jak vzniká rozhlasová reportáž, popřípadě rozhlasový dokument.
Zaměstnanci rozhlasu byli příjemně překvapeni úrovní znalosti našich dětí co se týče
pořadů ČR Olomouc a jejich zájmu o danou problematiku. Přislíbili návštěvu SVČ DUHA
v Jeseníku podle situace, která vznikne při natáčení dětských rozhlasových reportáží. Jedna
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z prvních reportáží se bude týkat 60. výročí zahájení přírodovědné činnosti pro děti
v okrese Jeseník. Další reportáž bude zřejmě nasměrována na vánoční téma.
Po polední přestávce na oběd nás pan Mga. Bureš provedl celým rozhlasovým studiem,
ukázal činnost tvořivého programu Sound Forge, se kterým budou děti pracovat v kroužku.
Dále děti měly možnost vidět a slyšet přímo na místě průběh živého vysílání. Dětem se
v rozhlase velmi líbilo a těší se na činnost kroužku i slíbenou exkurzi na vysílač Praděd.
Ing. Ludmila Janoštíková, SVČ DUHA Jeseník

mladých přírodovědců Jeseník jako příspěvková organizace Školského úřadu Šumperk.
O tři roky později, po vzniku okresu Jeseník, se zřizovatelem stal Školský úřad Jeseník. Po
zániku jesenického okresu se stala SMP příspěvkovou organizací Olomouckého kraje
(k 1.10.2001) a tak tomu bylo do 1.7.2004, kdy se stala součástí ZŠ Průchodní se
zřizovatelem Město Jeseník. V tomtéž roce vystřídala dosavadní vedoucí Mgr. Janu
Latnerovou nejprve jako statutární zástupkyně a po přechodu zařízení pod školu jako
vedoucí Mgr. Vladislava Fačevicová. Činnost SMP i v těchto dobách byla zaměřena
především na přírodovědnou činnost. Např. ve školním roce 2001 – 2002 zde pracovalo 23
kroužků. Šlo např. o kroužky chovatelské, pěstitelské, kroužek rybářský, astronomický,
kroužek zdravého vaření nebo kroužek přátel přírody. SMP každoročně vyhlašovala
korespondenční přírodovědnou soutěž pro děti a žáky celého jesenického regionu, pořádala
biologickou olympiádu nebo soutěž Zelená stezka. Také organizovala velké akce, jako
například Den Země spojený s výstavou, Den dětí, vánoční a velikonoční výstavy nebo
akce pro seniory.
SMP spolupracovala a dosud spolupracuje se všemi základními a mateřskými školami na
okrese Jeseník, dále s různými organizacemi jak např. LČR, CHKOJ, Technické služby,
ŠÚ Jeseník a další.
V roce 2006 došlo ke spojení bývalé stanice a bývalého Domu dětí a mládeže
v Jeseníku a vzniklo Středisko volného času DUHA Jeseník, jehož zřizovatelem je Město
Jeseník. Ředitelkou SVČ DUHA Jeseník se od jeho založení stala Mgr. Vladislava
Fačevicová. Všechny prostory SVČ DUHA - hlavní budova, zahrada, čtyři velké skleníky
a hvězdárna jsou pro děti dobře přístupné v centru města na Průchodní ulici.
3. dubna 2007 byla ve SVČ DUHA přijetím do celorepublikového sdružení
středisek ekologické výchovy Pavučina zahájena činnost střediska ekologické výchovy.
Jeho činnost navazuje na dlouholetou činnost Stanice mladých přírodovědců. Hlavním
posláním SEV je vhodně a účelně využít volný čas dětí, mládeže a dospělé veřejnosti
výchovou k ochraně přírody, pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a veškerým
přírodním hodnotám včetně uplatňování šetření s přírodními zdroji. Tuto environmentální
výchovu zprostředkováváme jak jednotlivým dětem v rámci přírodovědně zaměřených
kroužků (chovatelský, přírodovědný ZÚ Loskutáček, včelařství, rybářství, astronomie,
akvaristika, teraristika, chov koček, psů, koní...), tak školním kolektivům v rámci
výukových programů, exkurzí, besed, soutěží, výstav, zájezdů apod. Chováme více jak
20 druhů živočichů: akvarijní ryby, hady, želvy, obojživelníky a zástupce drobných
hlodavců. V rozlehlých sklenících pěstujeme tropické i subtropické rostliny a na zahradě
jsme mimo jiné vybudovali naučnou stezku dřevin. Zde máme umístěny dva úly, o něž
pečují členové včelařského kroužku. SEV je personálně zabezpečeno pedagogickými
pracovnicemi Ing. Janou Hálovou, která je vedoucí SEV, Ing. Ludmilou Janoštíkovou
a zahradnicí paní Pavlou Luljakovou. Ve vedení zájmových útvarů nám pomáhá
8 externích pracovníků z řad rybářů, včelařů, akvaristů atd. Každoročně vyhlašujeme ve
dvou kolech korespondenční přírodovědnou soutěž pro děti a žáky celého jesenického
regionu, pořádáme biologickou olympiádu nebo soutěž Zelená stezka. Také organizujeme
velké akce, jako například Den Země spojený s výstavou v kině Pohoda, vánoční

Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: Zelený ostrov
a Krajina mého domova - Jeseníky.
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
Největší událostí je bezesporu šedesáté výročí…
V září tohoto školního roku uplynulo 60 let od zahájení přírodovědné činnosti pro
děti a mládež na Jesenicku. V roce 1951 byla při Střední všeobecně vzdělávací škole
v Jeseníku založena krajská mičurinská stanice. Vznikla jako jedna z poválečných
organizací, které umožňovaly aktivně trávit volný čas dětem v objektech bývalého kláštera
sv. Voršily v Poštovní ulici. Rozpočtově byla napojena na SVVŠ. Jako vedoucí
přírodovědných kroužků tam tehdy pracovala paní Jiřina Malchrová, od roku 1956 byl
vedoucím krajské mičurinské zahrady profesor Karel Hustý. Na tehdejší dobu to byla
poměrně velká mičurinská zahrada. Měla rozlohu ¾ hektaru, pařeniště bylo na rozloze 60
m2 a skleníky na 100 m2.
V roce 1958 přešla krajská mičurinská zahrada vzhledem k svému excentrickému
umístění v bývalém Olomouckém kraji do Okresního domu pionýrů a mládeže v Jeseníku
jako oddělení přírodních věd. Vedoucí oddělení se stala paní Jiřina Malchrová.
Oddělení přírodních věd pracovalo pak až do roku 1972, kdy byla zřízena samostatná
Okresní stanice mladých přírodovědců, jejímž ředitelem byl ustanoven pan René
Tichavský, jenž se podstatnou měrou zasadil o rozvoj stanice v okresním měřítku. Práce
v OSMP po celou dobu jejího trvání byla rozmanitá. Vedle pěstování pokojových rostlin,
okrasných keřů a zeleniny mělo v činnosti OSMP významné místo pokusnictví a vedení
různých zájmových kroužků pro děti. Byly to např. zájmové útvary pěstitelský,
chovatelský, rybářský a astronomický. Jedním z významných úkolů OSMP bylo také
vedení zájmových pionýrských oddílů. V roce 1965 byla při okresní stanicí mladých
přírodovědců otevřena školní hvězdárna s 3,5 metrovou kopulí. Prvním vedoucím
a správcem v jedné osobě byl učitel fyziky pan Vladimír Petřkovský. Od počátku se zde
scházejí astronomické kroužky , pořádají se přednášky a pozorování pro veřejnost.
Po sametové revoluci v roce 1989 došlo ke změně vedení a od 1. ledna 1992 do 31. srpna
byla pověřena řízením stanice Ing. Ludmila Janoštíková.
Od září 1992 do začátku roku 2004 řídila činnost stanice paní ředitelka Mgr. Jana
Latnerová. Pod jejím vedením vznikl počátkem roku 1993 nový právní subjekt – Stanice
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a velikonoční výstavy. Spolupracujeme se všemi základními a mateřskými školami na
okrese Jeseník, dále s různými organizacemi jak např. LČR, CHKOJ, Technické služby,
SONS Jeseník, DD Jeseník, MC Krteček, Hnutí Brontosaurus a další. V současné době jsou
před dokončením terénní úpravy a rekonstrukční práce na zahradě, které mají za účel
zpřístupnit zahradu a skleníky co nejširší veřejnosti. Před dokončením je naučná stezka
rostlin, na jejíž zřízení sponzorsky přispěl podnik Lesy České republiky. V letošním roce
nám přispěl Olomoucký kraj z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2011 na opravu zahradní voliéry a vybavení speciální
učebny ryb, obojživelníků a ptáků.
Je zřejmé, že SEV DUHA Jeseník plynule navázala na činnost SMP Jeseník
a vyvíjí dlouhodobě bohatou činnost zaměřenou na vhodné a účelné využití volného času
dětí, mládeže i dospělé veřejnosti a při tom vychovává k ochraně přírody, k pěstování
kladného vztahu ke všemu živému a veškerým přírodním hodnotám. Přijďte nás navštívit,
budete srdečně vítáni.
Naše adresa je: SVČ DUHA Jeseník, Průchodní 154, Jeseník; e–mail
duhajes.sev@volny.cz. Podrobná nabídka naší činnosti je uvedena na webových stránkách

v plavání, která se ve formě okresního kola konala po delší době. Je škoda, že ve školní
tělesné výchově je plavání stále, oproti minulým letům, popelkou. Při sportovních soutěžích
je potřeba poděkovat školám, které propůjčují sportovním soutěžím své prostory. Např.
Gymnázium Jeseník, Žulová, Mikulovice, Lipová lázně a další. Též učitelům tělesné
výchovy, kteří věnují žákům i svůj volný čas. Všichni si zaslouží poděkování a uznání za
úsilí, které věnují sportování dětí a mládeže. Vždyť motivovat děti a mládež, v dnešní době
počítačových her a dalších lákadel, k pohybovým aktivitám je velice důležité. Věřím, že
i v dalším období bude tato dobrá spolupráce všech pokračovat a přinese ovoce ve zdravé,
pohybově aktivní mládeži, která sportovním činnostem věnuje co nejvíce volného času.
Mgr. Jiří Hanefl

FLL 2011
Tým CO2 potřetí v řadě získal absolutní vítězství a reprezentoval ČR na
začátku prosince na Semifinále FLL zemí Visegrádu v polském Gdaňsku, kde opět
zvítězili. V lednu 2012 se účastnili celoevropského finále v Německu, kde skončili čtvrtí
v kategorii Robotgame a celkově na 11. místě. Gratulujeme…

www.duhajes.cz.
Ing. Ludmila Janoštíková

JARNÍ PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY

NA JESENICKÉ HVĚZDÁRNĚ OPĚT PETŘKOVSKÝ – TENTOKRÁT JIŘÍ…
Před nedávnem jsem řešila večerní návštěvy na naší hvězdárně. Kde vzít člověka,
který dobrovolně věnuje svůj volný čas veřejnosti a ještě je zapálený astronom…?
Takových lidí není mnoho… Naši nabídku na externího demonstrátora hvězdárny přijal syn
Vladimíra Petřkovského – zakladatele jesenické hvězdárny. Musím se přiznat, že mi to
udělalo velkou radost nejenom proto, že jsme získali nadšeného člověka, ale také proto, že
Jiří má příležitost pokračovat v tom, co započal jeho otec.
Jiří Petřkovský nabízí pro veřejnost prohlídku hvězdárny a samozřejmě
pozorování noční oblohy. Minimální počet účastníků - 5 osob, maximální počet
účastníků - 15 osob. Zájemci volejte každý lichý týden od 17.00 – 19.00 hodin na
telefonní číslo 739 438 211 a můžete si dohodnout vhodný termín.

pondělí
5.3.
úterý
6.3.

středa
7.3.

SPORT

čtvrtek
8.3.

V oblasti sportu se zaměřujeme na rozvíjení sportovních aktivit celého jesenickém
regionu. V letošním školním roce byla nově vyhlášena Jesenická liga ve florbalu. Florbal je
nosným sportem ve školní tělesné výchově a proto i Jesenická liga, jako dlouhodobá soutěž,
přispívá k motivaci žáků a tréninku. Florbalový sport podporuje i postupová soutěž ORION
FLORBAL CUP, která přivádí nejlepší družstva okresu do krajského finále a zásluhou
firmy ORION je i dobře hodnocena. Ve stejném duchu se nesou i městská kola ve stolním
tenisu a šachu, která se snaží získat k aktivní účasti další zájemce. Vydařená byla i soutěž

pátek
9.3.

ENKAUSTIKA – min. poč. úč. 5 JARNÍ TVOŘENÍ Z VIZ. TĚSTA
9.30 – 12.00 hodin
9.00 – 12.00 hodin, min.poč.úč.8
Iva Janošťáková
Ing. L. Janoštíková
BATIKA – min. počet úč. 8
ENKAUSTIKA – min. počet úč. 5
9.30 – 12.00 hodin
16.30 – 18.00 hodin; pro dospělé
Zdeňka Pěkná
Iva Janošťáková
ŠITÉ KORÁLKY – 8, od 15let 30 Kč
15.30 – 17.30 hodin
Zdeňka Pěkná
PC A HRY min. počet úč. 8
TURNAJ SPOLEČ. HER - 8
9.00 – 12.00
9.30 – 12.00 hodin
Mgr. Jiří Hanefl
Iva Janošťáková
MÁME RÁDI ZVÍŘATA– 8
OVČÍ ROUNO – 8; pro dospělé
9.00 – 12.00 hodin
16.00 – 17.30 hodin; 30 Kč
Ing. Jana Hálová
Ing. Jana Hálová
PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY – min. počet 8
9.00 – 12.00 hodin
Mgr. Marie Fačevicová

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