středisko ekologické výchovy mělo vždy dostatek podestýlky pro naše zvířata. Bez této
nezištné pomoci bychom v našem zařízení nemohli chovat víc jak sedmdesát menších i
větších domácích mazlíčků pro radost všem, kteří nás navštěvují.
Mgr. Vladislava Fačevicová

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

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013
Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 127 kroužků obsahujících více než 60
druhů aktivit, které navštěvuje 1431 dětí, mládeže i dospělých. Spolupracuje s námi 64
externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu.
Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Lukostřelba, Dárky pro
radost, Studená kuchyně…
Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: Kampak běžíš ježku a
Kyberšikana – bezpečný internet.

Tykadlo 1

NOVINKA – OTEVŘENÝ KLUB „ÁČKO“
Od září je v provozu otevřený klub pro děti a mládež, který jsme vybavili za
finanční podpory projektu MV.
Klub „Áčko“ je dětem a mládeži do 15-ti let k dispozici od pondělí do pátku, vždy
od 13:00 do 17:00 hodin. Žáci zde mohou trávit svůj volný čas nebo si zkrátit dobu čekání
na kroužek. V klubu Áčko si mohou zahrát videohry X box, Wii, elektronické šipky, poker,
stolní tenis, fotbálek, stolní hry… Promítáme zde také filmy nebo si děti mohou přijít jen
tak posedět a popovídat si s kamarády.
Nově v klubu máme k dispozici také elektronické tablety, na kterých se mohou
děti bavit nebo zdokonalovat v technických dovednostech. Pořádáme turnaje v
elektronických šipkách, videohrách X box, Wii apod... Na základě domluvy si u nás mohou
děti uspořádat vlastní akci, oslavu, besídku…
Denně je klub navštěvován v průměru 20-ti dětmi, které zde najdou vyžití ve
velkém množství nabízených her a aktivit. K nejčastěji používaným patří již výše
zmiňované videohry X box a Wii, na kterých hrají pohybové hry – sportovní, taneční,
aerobic, automobilové závody... K oblíbeným a velmi často používaným hrám patří také
elektronické šipky či stolní tenis. Pokerový stůl patří rovněž k téměř neustále obsazeným
aktivitám. Děvčata si v klubu ráda malují, staví puzzle nebo hrají stolní hry. Videohry a
poker jsou zase více využívány chlapci.
Klub je k dispozici všem dětem a mládeži ve věku do 15-ti let. Vstup a pobyt v
klubu je ZDARMA, stejně jako používání veškerého vybavení a her. Aktuální informace,
akce, novinky a nabídky turnajů můžete sledovat na naší facebookovské stránce
www.facebook.com/klubacko.
Mgr. Marie Fačevicová

2012/ 2013

PODĚKOVÁNÍ LESNÍ SPRÁVĚ JESENÍK…
Spolupráce Střediska volného času Duha Jeseník s Lesy ČR, akciovou společností
trvá nejen od vzniku naší volnočasové organizace, ale probíhala už v dobách Stanice
mladých přírodovědců Jeseník. Dá se tedy říct, že jde o spolupráci dlouhodobou a pro nás
jistě velmi důležitou a nepostradatelnou.
Vyčíslit se tato pomoc asi nedá, ale její cena je v dlouhodobé a stálé podpoře
nejrůznějších oblastí činnosti SVČ DUHA Jeseník, hlavně pak střediska ekologické
výchovy. A nejde jenom o mnohaletou pomoc v zásobování našich odchoven hoblinami –
bez této pomoci by rozhodně přírodovědné oddělení nemohlo pracovat v takovém rozsahu,
jak je tomu nyní – jsou i další významné a pro nás důležité projevy podpory: Lesy ČR
například přispěly k zakoupení výborné pomůcky pro naše výukové programy, podílely se
na financování Naučné stezky dřevin v prostorách naší zahrady, od samého vzniku
sponzorují cenami Přírodovědnou korespondenční soutěž vyhlašovanou každoročně ve
dvou kolech, spolupodílejí se na organizování nejrůznějších našich akcí, jako je např.
Zelená stezka, Slavnost padajícího listí a další.
Upřímné poděkování patří lesnímu správci panu Ing. Jiřímu Pňáčkovi, Ing.
Petru Kučákovi a Ing. Josefu Poulíkovi za jejich ochotu pomáhat. Děkujeme Lesní
správě Jeseník za její vstřícnost a dlouholetou podporu, bez které by naše přírodovědně
ekologická činnost byla značně omezena a všem pracovníkům, kteří se starají o to, aby naše
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Programu prvního dne se zúčastnili zejména ředitelé a pedagogové středních a
základních škol. Druhý den byl určen pro ředitele a pedagogické pracovníky mateřských
škol a další zájemce, kteří pracují s dětmi předškolního věku.
Ve spolupráci s Olomouckým krajem a v prezentaci SVĆ DUHA chceme i nadále
pokračovat.
Ing. Ludmila Janoštíková

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
Středisko ekologické výchovy je už osmým rokem důležitou součástí SVČ DUHA
Jeseník. V současné době se na jeho chodu podílí 3 stálé pracovnice a 5 externistů a to na
třech pracovištích: v odchovnách zvířat, na zahradě a na hvězdárně.
V tomto školním roce jsme pro děti opět připravili bohatou nabídku zájmových
útvarů s přírodovědnou tématikou. Školy a školky si mohou vybrat z velkého množství
výukových programů. Oproti minulým letům jsme naši nabídku rozšířili o 3 kroužky
probíhající v prostorách ZŠ Boženy Němcové, takže žáci, kteří mají zájem o teraristiku,
zoologický kroužek nebo zdravé vaření se jich mohou účastnit přímo tam.
Letos jsme otevřeli celkem 23 zájmových útvarů, které navštěvuje 188 dětí a žáků
pod vedením tří pedagogických pracovnic, pěti externistů a jednoho dobrovolníka. Tradičně
nejnavštěvovanějším zájmovým útvarem je Chovatelský kroužek a Loskutáček, zájem je
také o Teraristiku, Chov psů, Malého zahradníka, Rybářský kroužek a Koňský klub.
K okrajovým patří Ze života hmyzu nebo Včelařský kroužek, ale i ty u nás mají své místo.
Nesmím zapomenout na Chovatelský kroužek pro účastníky s handicapem, který u nás má
mnohaletou tradici nebo Chovatelský kroužek pro děti předškolního věku.
A na závěr ještě pár slov o našich zvířecích svěřencích. Od loňského května máme
mezi našimi zvířátky poměrně vzácný druh a to skinny morčata, která jsou vyšlechtěna
speciálně pro alergiky a nemají srst. Tito dva „holí bratři“ jsou sice poněkud choulostiví a
náročnější na chov, ale děti tato zvláštní zvířátka milují. Naopak velmi nenároční jsou úplní
„nováčci“ v naší odchovně – afričtí šneci rodu Achatina neboli oblovky žravé, které sice
nevynikají mimořádnou aktivitou, ale děti je přesto velmi rády pozorují.
Ale dost psaní, úplně nejlepší bude, když se k nám se svými dětmi na naše zvířecí
miláčky přijdete podívat .
Ing. Jana Hálová, vedoucí SEV

SPORT
Pohybem ke zdraví
Mezi dětmi a mládeží začíná převládat, jak dokazují statistiky, nezdravý životní
styl, který si školáci přenáší i do dospělosti. Především se zvyšuje počet dětí s nadváhou.
Nejlepší prevencí je tak dostatečný pohyb a sport. Proto mezi základní činnosti v SVČ
DUHA patří i sportovní činnost. SVČ DUHA se svými partnery, ke kterým patří Asociace
školních sportovních klubů, učitelé tělesné výchovy na školách a sportovní kluby, nabízejí
dětem a mládeži velké možnosti pohybových aktivit.
Základy vztahu k aktivnímu pohybu získávají děti ve sportovních kroužcích.
Paleta nabídky je velice pestrá. Mnohé kroužky úzce spolupracují se sportovními kluby a
pomáhají vytvářet co nejlepší podmínky pro začínající zájemce o daný sport i mnohé členy
kroužků, kteří již dosahují i ve výkonnostním sportu velmi dobrých výsledků. Dlouhodobě
dobře pracují, za spolupráce se sportovními oddíly, kroužky karate, bikrosu, lezení na
umělé stěně, jiu jitsu a další. V letošním roce se k nim přidávají kroužky košíkové,
stolního tenisu či šermu.
Na gymnáziu jsou to především kroužky florbalu a odbíjené. Důležité je, že se
sportovní kroužky neuzavírají ani před méně nadanými dětmi, ale naopak. Snaží se
k pravidelnému sportování přivést další děti. Příkladem je kroužek stolního tenisu,
odbíjené, florbalu, bikrosu atd.
Klademe důraz na dlouhodobé působení na děti a jejich motivaci ke sportování.
Proto postupně, ve spolupráci se školami, rozšiřujeme pořádání několikakolových soutěží –
lig. K tradiční a již mnoholeté Ligy v košíkové se postupně přidává soutěž – Liga ve
stolním tenisu a florbalu. V průběhu školního roku tak vyhlašujeme více jak 50 sportovních
soutěží, kterých se zúčastňuje na 4000 soutěžících.
Věříme, že si z nabídky sportovních aktivit dokáže vybrat každý a pohyb ve
sportovním duchu se mu stane potřebou. Jsme přesvědčeni o tom, že k tomu vytváříme
dostatečně vhodné podmínky.
Mgr. Jiří Hanefl

8. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ve dnech 6 . - 7. listopadu 2012 se konal již 8. ročník Krajské konference
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje.
Cílem Krajské konference EVVO je prezentovat nabídku organizací působících
v oblasti ekologické výchovy zejména na území kraje.
Konference proběhla již tradičně v objektu Sluňákova - Centra ekologických aktivit města
Olomouce v Horce nad Moravou u Olomouce.
Již po páté jsme přijali nabídku spolupráce na tvorbě programu a obsahové náplně této
konference a stali se tak partnerem Olomouckého kraje při jejím pořádání.
V minulých letech jsme reprezentovali SVČ DUHA s následujícími výukovými
programy: VP Včely a lidé, VP Léčivé rostliny, VP Ruční papír vlastnoručně, prezentace
SEV SVČ DUHA. V letošním školním roce jsme první den nabídli účastníkům VP Voda –
kdo tu žije, co tu roste, druhý den pak VP Stopy zvířat.
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FLL 2012 – LEGO ROBOTI

2005
 výmalba a vybavení prostor areálu ZŠ Průchodní ulici
 zavedení nových zájmových útvarů (Chovatelství koní, Akvaristika, výuka
španělštiny…) a výukových programů
 pořízení nových zvířat do odchoven (krajta královská, hroznýš královský, užovky
černé, červené, hnědé…)

K největším úspěchům patří bezesporu umístění ve FLL. Tým CO2 potřetí v řadě
získal absolutní vítězství a reprezentoval ČR na začátku prosince na Semifinále FLL zemí
Visegrádu v polském Gdaňsku, kde opět zvítězili. V lednu 2012 se účastnili
celoevropského finále v Německu, kde skončili čtvrtí v kategorii Robotgame a celkově
na 11. místě. Blahopřejeme!

2006

DÝNĚ A PODZIMNÍ VAZBY







Již potřetí jsme poslední říjnový den uspořádali výstavku – Dýně a podzimní
vazby. Návštěvníci, a nebylo jich málo, si mohli prohlédnout různě vydlabané nebo
vyzdobené dýně a tykve. Jako novinku jsme spolu s dětmi ze ZÚ Zdravé vaření a ZÚ
Cukráři, připravili ochutnávku dobrot připravených právě z dýní. Na stole se tak objevila
bábovka, buchta, polévka, ale také dýňový kompot. Na závěr porota ocenila nejzajímavější
výtvory diplomy a drobnými věcnými cenami.
Iva Janošťáková

přestěhování DDM do areálu na Průchodní ulici
vznik SVČ DUHA Jeseník spojením DDM+SMP Jeseník
barevná výmalba a ilustrace na stěnách ve vnitřních prostorách
vybavení celé budovy novým nábytkem
vybudování naučné stezky dřevin – finanční příspěvek z Nadace Veronika

2007

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ








natření všech EURO oken hlavní budovy
rozsáhlá rekonstrukce skleníků (2. etapa)
oprava podhledů a fasády hlavní budovy
oprava střechy a římsy hlavní budovy
oprava chodníků – položení zámkové dlažby
byli jsme jmenování KÚ Olomouc garanty soutěží okresních a krajských kol
MŠMT (předmětové i sportovní)
 první jesenická Bambiriáda – prezentace volnočasových aktivit

Tato podzimní akce se již stala naší tradicí. Děti se v doprovodu rodičů sešly na
nádvoří, kde porota vyhodnotila nejkrásnější, ručně vyrobené lampiony. Potom jsme se
vydali přes náměstí do naší zahrady, kde děti čekalo to, na co se nejvíce těšily – hledání
pokladu. Letos ztížený velkým větrem, který zhasínal svíčky…. I přesto byl poklad nalezen
a rozdán. Na závěr jsme všichni společně zazpívali broučkům ukolébavku a uložili je do
hromady listí k zimnímu spánku.
Zdenka Pěkná

2008

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







V roce 1953 vzniklo na Březinově ulici v Jeseníku první zařízení pro volný čas
dětí a mládeže, ve kterém se scházeli účastníci zájmového vzdělávání až do roku 2006, kdy
bylo přestěhováno do areálu bývalého kláštera Sv. Voršily na Průchodní ulici a kde je
dodnes.
Během let se událo mnoho změn, které stojí za připomenutí…

odvlhčení budovy
položení zámkové dlažby na nádvoříčku
rekonstrukce dětského hřiště s instalací herních prvků
vybudování provizorního pódia
nákup učebních pomůcek pro environmentální výchovu – fin. příspěvek Lesů ČR

2009
 rekonstrukce odchovny hlodavců – finanční příspěvek z Programu podpory
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji a Lesů ČR
 Duhový den dětí
 nákup afrických bubnů pro ZÚ a výukové programy
 I. ročník soutěže tanečních souborů Jeseník Dance

2004
 zrušení SMP Jeseník jako příspěvkové organizace Olomouckého kraje
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2010
 3. závěrečná etapa rekonstrukce skleníků
 vybudování zázemí pro údržbáře
 zabezpečení zahrady a skleníků kamerovým systémem a infrazávorami –
z dotačního programu MVČR
 oprava altánu – finanční příspěvek Lesů ČR
 oprava včelínu – finanční příspěvek Lesů ČR
 spolupráce s probační a mediační službou Jeseník – zprostředkování společensky
prospěšné činnosti u dětí mladších 15 let
 Hurá na prázdniny – prezentace volnočasových aktivit

2011
 vybudování naučné stezky rostlin – finanční příspěvek Lesy ČR
 oprava voliéry a vybavení odchovny ryb, ptáků a obojživelníků z Programu
podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji
 úprava keramické dílny
 rozšíření zabezpečovacího zařízení do prostor střediska ekologické výchovy
 postupná realizace projektu Ing. Damcové na rekonstrukci zahrady- vykácení
starých dřevin, založení nových záhonů

2012
 vybudování klubu a rozjezd činnosti (ve spolupráci s Městskou policií projekt na
vybavení klubu pro –náctileté z dotačního programu MVČR)
 vyhlášení ekologické soutěže EKO-HRANÍ – sběr plastových lahví ve spolupráci
s Technickými službami Jeseník
 položení zámkové dlažby na zahradě
 nová střešní krytina na voliéře a zahradním domečku
 zpevnění altánu

2013 (chystáme)





opravu opadávající omítky na hlavní budově
doplnění zahradní voliéry o živá zvířata
otevření zahrady pro širokou veřejnost jako vzdělávací a klidovou zónu
vybudování naučné stezky hornin
Mgr. Vladislava Fačevicová
ředitelka SVČ DUHA Jeseník
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