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 více jak sedmdesát menších i větších domácích
mazlíčků pro radost všem, kteří nás navštěvují.
A naše každoroční poděkování míří také k paní MVDr. Aleně Marečkové,
která dlouhodobě ochotně pečuje o zdraví našich „chlupáčků“.
Také pan učitel Ladislav Šuška a jeho svěřenci ze skupiny Woodcraft si
zaslouží naše poděkování. Moc si ceníme toho, že každoročně při Folklórním
kosení v Chebzí pamatují na naše zvířátka a zcela nezištně posečou, usuší a dopraví
do Střediska volného času DUHA velké množství sena nejvyšší kvality (naposledy
ho bylo více, než třicet pytlů)!
Letos můžeme navíc poděkovat také panu inženýru Miroslavu
Kopeckému z Lesní školky Jeseník, který nás zásobil velkým množstvím
kvalitního slunečnicového semínka, takže můžeme v zimě přilepšit nejen ptáčkům
na naši zahradě, ale také zvířátkům v našich odchovnách.
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
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Z letošní nabídky se nám podařilo otevřít 137 kroužků obsahujících více
než 60 druhů aktivit, které navštěvuje 1427 dětí, mládeže i dospělých.
Spolupracuje s námi 74 externích vedoucích ZÚ v celém jesenickém regionu.
Letos jsme obohatili naši nabídku např. o tyto kroužky: Za zvířaty kolem
světa, Začínáme se zvířaty, po několika letech jsme opět otevřeli Můj kamarád
kůň, rozšířili jsme nabídku o další kroužek Patchwork pro začátečníky, Dárky
pro radost určené pro pokročilé. a nový kroužek Keramika pro rodiče s dětmi.
Mezi letošní novinky patří také nové výukové programy: Jak oříšek
v ledu zachránil veverku, Mentální anorexie a bulimie, Kdo bydlí na zahradě,
Návštěva v mraveništi a Domácí zvířata u nás a ve světě.

PODĚKOVÁNÍ…
Stalo se již dlouholetou tradicí, že v tomto čase děkujeme všem, kteří nám
dlouhodobě pomáhají. Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru na výsadbu
dřevin na naší zahradě, vybavení venkovní voliéry a vybudování naučné stezky
hornin. V jarních měsících tak můžeme toto využít na výukové programy pro třídní
kolektivy ZŠ a také jako prostor k pravidelné i příležitostné zájmové činnosti
chovatelských kroužků s přírodovědně ekologickou tematikou.
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 20. ročník.
Děkujeme panu Ing. Petru Kučákovi, který se podílí na přípravě
okresního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list v přírodovědně ekologických
disciplínách.
Děkujeme lesní správě Jeseník za její vstřícnost a dlouholetou podporu,
bez které by naše přírodovědně ekologická činnost byla značně omezena a všem

BIKROS již trénuje na dráze…
Zájmový útvar bikrosu, ve spolupráci s Bikrosklubem Jeseník, patří mezi
úspěšné sportovní činnosti v Jeseníku. Ke své činnosti využívá bikrosovou dráhu
v okrajové části Jeseníku. Pravidelné tréninky jsou každé úterý a čtvrtek
v odpoledních hodinách v časovém rozmezí dvou hodin. S tréninky se začíná na
jaře, jakmile roztají poslední zbytky sněhu. Pak je potřeba, co nejdříve, dráhu
upravit, protože všichni závodníci se již těší na první výjezd na kole. Mimo
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pravidelných tréninků jsou většinou závodníci na dráze téměř každý den. Ke
členům oddílu se pak přidávají mnozí další mladí jezdci, kteří využívají dráhu ke
svému rekreačnímu ježdění.
V letošním školním roce jsme využívali pěkného podzimního počasí a tréninky na
dráze probíhaly až do listopadu. V zimních měsících se připravují členové ZÚ
v tělocvičně na ZŠ Jeseník a věnují se i dalším doplňkovým činnostem. Mladší
členové navštěvují krytý bazén a kluziště a starší především posilují a jezdí na
trenažéru. Ani bez této zimní přípravy by nebylo dosaženo velmi dobrých výsledků
v závodech.
Vždyť Bikrosklub Jeseník má dva mistry ČR a několik dalších jezdců patří ke
špičce ve svých kategoriích.
Vedle pracovníka SVČ DUHA se o nejlepší jezdce stará úspěšný aktivní závodník
Marek Kudr, který je vzorem pro mladé jezdce.

9. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ve dnech 5 . - 6. listopadu 2013 se konal již 9. 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 šesté 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, VP Stopy zvířat a prezentace SEV SVČ
DUHA.
V letošním školním roce jsme nabídli ředitelkám a pedagogickým
pracovníkům mateřských škol VP Ruční papír vlastnoručně. Cílem tohoto
výukového programu je přesvědčit účastníky, zejména děti, o tom, že při recyklaci
papíru je možné užít si zábavy a vlastníma rukama vyrobit krásný výrobek
z ručního papíru. Tím VP přispívá k podpoře třídění a využití využitelných odpadů.
Ve spolupráci s Olomouckým krajem a v prezentaci SVĆ DUHA chceme i nadále
pokračovat.
Ing. Ludmila Janoštíková

Středisko volného času DUHA ve spolupráci s partnery pořádá velké
množství sportovních soutěží a akcí. Vždy je garantem okresních kol základních i
středních škol.
Jedinečnými soutěžemi jsou dlouhodobé Jesenické ligy ve florbalu, košíkové a
stolním tenisu. Tyto soutěže jsou motivací dětí k pravidelnému tréninku a všichni
jsou pak rádi, že svými výkony dělají radost svým učitelům - trenérům.
Jesenická liga ve florbalu byla vyhlášena již třetím rokem. Florbal se stává nosným
sportem ve školní tělesné výchově a proto i Jesenická liga, jako dlouhodobá soutěž,
přispívá ke zlepšování výkonu žáků. Toto se projevuje i ve vyšších postupových
kolech Asociace školních sportovních klubů. Florbal je jedním ze sportů, ve
kterých patří vítězná družstva okresu v krajském finále ke špičce a jesenické školy
si zde získávají uznání.
Poděkování tak patří všem učitelům, kteří věnují dětem ve sportovní činnosti svůj
čas a vedení jednotlivých škol za vstřícnost při pořádání jednotlivých turnajů.
Mgr. Jiří Hanefl

MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK A MIKULÁŠ
Ve čtvrtek 5.prosince jsme pro děti i rodiče uspořádali již tradiční Malý
vánoční jarmark, na kterém si mohli návštěvníci zakoupit drobnůstky z keramiky,
korálků nebo také svícínky z chvojí. Zároveň jsme oslavili Mikuláše a připravili
pro děti adventní dílny (výroba vánočních dekorací, svícnů z chvojí, vizovické
pečivo, atd.), prohlídku našich zvířátek, vánoční výstavu s besedou a také
Mikulášský program na pódiu, kde si mohly děti za přednesenou básničku či
zazpívanou písničku vylosovat něco dobrého z kouzelného košíku.
Mgr. Marie Horáčková

PRÁZDNINOVÝ VÝLET KE KONÍM
V období podzimních i jarních prázdnin vždy pořádáme programy pro
děti a nabízíme aktivity ve všech dnech trvání prázdnin. Mimo jiné jsem o
podzimních prázdninách vyrazila s dětmi na ranč do České Vsi. Zde si děti
vyzkoušely péči o koně, , prohlédly si stáje, sedlovnu, pastviny a samozřejmě se
na koních také projely. Děti si samy koně vyčistily, vyhřebelcovaly a pomáhaly
také při sedlání a uzdění. Dopoledne nám rychle uteklo a odvezli jsme si domů
spoustu krásných zážitků.
Mgr. Marie Horáčková

FLL 2013
Mezinárodní Semifinále FIRST LEGO League 2013 se uskutečnilo poprvé v
historii v České republice. Nejlepších 18 týmů mladých konstruktérů a
programátorů z Maďarska, Slovenska, České republiky a Bulharska se sešlo v
sobotu 7. prosince 2013 v Jeseníku, kde od 8.30 do 16.00 hodin ve velkém sále
IPOSu soutěžili o postup do evropského finále této populární robotické soutěže.
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Nejlepší týmy z obou českých turnajů se zúčastní mezinárodního Semifinále FLL
(CZ/SK/HU/BG), které se koná 7. 12. 2013 v Jeseníku.
Hlavním organizátorem Semifinále bylo Gymnázium Jeseník ve spolupráci se
SVČ Duha Jeseník, Městem Jeseník, Olomouckým krajem a Univerzitou
Palackého.
A jaké byly výsledky?
Nás samozřejmě nejvíc zajímaly oba jesenické týmy. Velkou radost měl
tým R.U.R. ze stříbra za Teamwork, tým CO3 zase slavil zlato z Research Project.
Celkově se víc dařilo mladším CO3, kteří vybojovali mezi 19 týmy celkové 5.
místo a kvalifikovali se tak mezi evropskou elitu do Central Europe Final, které
proběhne v lednu 2014 v německém Paderbornu.
Celkovým vítězem Semifinále se stal tým Galeje (SK), na druhém místě skončili
DisasterUs (BG), třetí místo obsadili LegoRockers (HU) a čtvrtí skončili
KASAPIN40 (BG).
CO NOVÉHO V SEV
Některé věci se ve Středisku ekologické výchovy nemění. Stále jej
pravidelně navštěvují téměř dvě stovky dětí milujících přírodu. Také letos je
největší zájem o Chovatelské kroužky, pokračuje spolupráce se ZŠ Boženy
Němcové, kde probíhají zájmové útvary Teraristika a Začínáme se zvířaty. Také
tento rok jsme s dětmi navštěvujícími Loskutáček a kroužek Malí zahradníci
připravili krásnou Vánoční výstavu. Stále platí, že u nás mají otevřené dveře
kolektivy ze škol i školek na našich výukových programech. Již tradičně byl
otevřen zájmový útvar pro handicapované účastníky. Na zahradě pokračuje
výsadba okrasných keřů.
Ale jako každý rok, i letos je tu několik novinek. Do našich odchoven
přibyly zcela nové druhy. Ježek bělobřichý a párek zemních veverek Burunduka
páskovaného, který si okamžitě získal všechny děti. Alvin je sice spáč, který se
málokdy ukáže, ale Pepinka nám to bohatě vynahradí a s oblibou se nechá krmit
slunečnicovými semínky. Další atraktivní přírůstek rozšířil řady našich svěřenců
nedlouho před Vánocemi. Mýval severní Mapači je odchovanec Faunaparku
v Lipové a jeho cesta do DUHY nebyla úplně jednoduchá. Stal se ale oblíbeným
miláčkem jak dětí, tak nás, zaměstnanců SVČ. Je to všudybyl a každý den nám
dokazuje, že své jméno nenosí nadarmo – opravdu si umývá všechnu potravu .
No a další novinkou na naší zahradě bude naučná stezka hornin, která je těsně před
svým dokončením.
Na závěr už mi jen dovolte, pozvat Vás k nám na návštěvu, opravdu je na
co se koukat.
Ing.Jana Hálová, vedoucí SEV

O soutěži:
◾ FIRST LEGO League je celosvětová moderní, vědecky a technicky zaměřená
soutěž pro 5-10 členné týmy dětí od 10 do 16 let.
◾ FLL vznikla v roce 1998 v USA, v ročníku 2012/13 se jí zúčastnilo 200 000 dětí
na čtyřech kontinentech, její popularita stále prudce roste. Hlavním cílem soutěže
FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky,
umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z programování. Cílovou
skupinou soutěže jsou žáci a studenti základních a středních škol od 10 do 16 let,
kteří jsou účastí v soutěži motivováni k zájmu o vědu a techniku.
◾ Každý ročník soutěže má své téma, název letošního ročníku je Nature´s Fury a
týká se řešení následků přírodních katastrof.
◾ Soutěží se ve 4 disciplínách: hra robotů Robotgame, Prezentace výzkumného
úkolu, Design robota, Týmová práce.
◾ Všechny úkoly, jak pro výzkumný projekt, tak pro hru robotů, mají celosvětově
jednotné zadání.
◾ Ve střední Evropě soutěž organizuje německá nezisková organizace Hands on
Technology (www.hands-on-technology.de)
◾ V ročníku 2013/2014 se soutěže ve střední Evropě účastní 811 týmů v 7 zemích
(Německo, Švýcarsko, Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko,
Bulharsko).
FLL v České republice:
Soutěž připravuje výbor České ligy robotiky. Letos se v ČR uskuteční 8. ročník
soutěže.
FIRST LEGO League patří mezi soutěže podporované MŠMT.
Mistrovství ČR FLL se uskutečnilo 9. listopadu současně v Praze a v Olomouci,
celkem se soutěže zúčastnilo v České republice 29 týmů.
Hlavním organizátorem pražského turnaje je Stanice techniků Dům dětí a mládeže
hl. m. Prahy, Praha 6.
Hlavním organizátorem olomouckého turnaje je Dům dětí a mládeže Olomouc ve
spolupráci s UP Olomouc.
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LÁZEŇSKÝ DORTÍK
Děti ze zájmového útvaru Malí cukrář navštívili 15.ledna soutěž Lázeňský
dortík. Na této soutěži jsme měli možnost shlédnout, často až neuvěřitelné výtvory
dortů, jejichž autory byli studenti gastronomických oborů.
Zdeňka Pěkná
ÚČES ROKU 2014
Ve čtvrtek 23.1. proběhla v SVČ DUHA Jeseník soutěž ÚČES ROKU
2014 na téma: ŘÍŠE POHÁDEK. Soutěže se zúčastnila spousta velmi šikovných
dívek a dokonce i jeden chlapec. Vybrat nejlepší účesy bylo opravdu velice těžké,
protože všechny výtvory byly krásné a hodny ocenění.
Výsledky:
1. kategorie: 1. Sarah Kroupová
- ZŠ Průchodní
2. Simona Stiaková
- ZŠ Průchodní
Kateřina Pavlíčková
- ZŠ Průchodní
3. Adéla Koždoňová
- ZŠ Průchodní
2. kategorie: 1. Monika Křenová
2. Barbora Polášková
3. Filip Kamenský

- ZŠ Vidnava
- ZŠ Vidnava
- ZŠ Nábřežní

Cenu diváka získal za svůj model Filip Kamenský.
Iva Janošťáková
MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ…
V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci s Klubem seniorů v
Jeseníku. Velmi se nám vydařily akce, které proběhly v kroužku MLADÍ
CUKRÁŘI. Naše první podzimní PEČENÍ bylo ve znamení jablíček. Společně
jsme připravovali plněná pečená jablka a jablečné řezy, oboje se nám povedlo a
děti se dozvěděly spoustu cenných rad. Navzájem si děti s babičkami vyměnily
výborné recepty. Podruhé jsme se sešli při přípravě vánočního cukroví, které jsme
pekli na náš malý Vánoční jarmark. V kroužcích Dárky pro radost jsme připravili
vánoční přáníčka, která jsme seniorům předávali v klubu na Dukelské ulici. Obě
generace si v sobě našly zalíbení a ve spolupráci určitě budeme pokračovat
společným výletem do přírody a setkáním v keramické dílně. Už se na to moc
těšíme.
Zdeňka Pěkná
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