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Kdo nic nedělá, nic nepokazí...
a nám se povedlo...
Máme pro vás malou ochutnávku toho, co nám ve druhém pololetí
udělalo největší radost:
3.4.2007 Přijetí na valné hromadě Sdružení středisek ekologické výchovy
PAVUČINA za pozorovatele - zahájení činnosti střediska ekologické výchovy
(SEV) – bývalá stanice mladých přírodovědců
2.4.-27.4. Výstava ke Dni Země v jesenickém kině POHODA - zde jste si
prohlédli výrobky dětí ze zájmových kroužků SEV a vítězné práce Přírodovědné
korespondenční soutěže pro děti od 3-15 let.
16.4. a 17.5 Okresní biologická olympiáda kategorie „C“ a „D“- děti ze škol
jesenického regionu si porovnaly své síly v biologických disciplinách.
16.-26.4. Den Země v kině POHODA pro žáky 1.-9. roč. –
psali jsme vzkazy planetě Zemi
17.4. 2005 Beseda s pracovníkem CHKOJ a dětmi ŠD.
20.4. 2006 Zájezd FLORA Olomouc a ZOO Kopeček

21.4. 2007 Otvírání Země - letos jsme byli hlavními pořadateli spolu
s Hnutím Brontosaurus. V sobotu dopoledne jsme slavili Den Země a sešla se
spousta kamarádů, malých i velkých, kteří konečně poslali Zimu po vodě pryč,
otvírali s vílami studánky, opékali buřty na prvním ohýnku, prohlédli si výstavu v
místním kině Pohoda, kde jsme instalovali nejlepší práce naší Přírodovědné
korespondenční soutěže, které se zúčastnilo více než 600 dětí z celého
jesenického regionu.
Odpoledne jsme zahájili
našem areálu valašskými halekačkami a
troubením na valašskou troubu. Ve skoro dvouhodinovém kulturním programu se
představily naše taneční kroužky westernových a moderních tanců. Na
jednotlivých stanovištích se návštěvníci bavili do pozdního odpoledne a také se
potěšili vystoupením Kynologického klubu Jeseník, kde zhlédli ukázky výcviku
psů a agility.
V SEV si návštěvníci prohlédli naše zvířátka a ve sklenících exotické
rostliny. Na nádvoří se tancovalo, jedli jsme koláče a ochutnávali med našeho
Včelařského kroužku. Pro děti byly připraveny zábavné činnosti sportovní,
výtvarné, dopravní a také si mohly vyzkoušet, jak se pletou košíky z proutí.
Celý náš den provázely soutěže: Nej...pozdrav planetě Zemi, soutěž o
nej... obrázek přírody a další.
V pátek 4. května jsme pořádali již třetí ročník místního kola Zelená
stezka - Zlatý list 2007 v přírodovědně ekologických disciplinách. Šestičlenná
družstva, která se skládají ze dvou hlídek, plnila na deseti stanovištích úkoly:
- činnost kolektivu - Hnutí Brontosaurus
- ochrana životního prostředí - Michal Ulrych CHKOJ
- rostliny - zahradnice Pavla Luljaková - pracovnice SVČ DUHA
- rybník, řeka - Ing. Ján Raško - Český rybářský svaz
- les - Ing. Petr Kučák - Lesy ČR
- hmyz - Josef Mrkvan - učitel včelař
- astronomie - Pavel Klásek - správce hvězdárny
- ochrana ptactva – Mgr. Lyko - pracovník Vlastivědného muzea
Jeseník
- zvířata - Ing. Ludmila Janoštíková - pracovnice SVČ DUHA
- geologie - RNDr. Jan Hauk - pracovník Vlastivědného muzea
Jeseník
V letošním roce startovalo 72 dětí. Do krajského kola postoupilo družstvo
mladších žáků ze ZŠ Javorník a starších žáků z Gymnázia Jeseník..
Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při
realizaci této soutěže!

Setkání včelařských nadějí...
Středisko volného času DUHA Jeseník a Český svaz včelařů pořádali
v našem areálu od pátku 11. 5. do neděle 13. května 2007 Oblastní setkání
včelařské mládeže. Setkání se zúčastnilo celkem 78 reprezentantů včelařských
kroužků ze tří moravských krajů : Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.
Slavnostního zahájení v sobotu ráno byl také přítomen PaedDr. Ivan
Bělohlávek ze Středního odborného učiliště včelařského – Včelařského
vzdělávacího centra, o.p.s. Nasavrky, předseda ZO Žulová a OV ČSV Jeseník,
člen ÚV ČSV pan Vladislav Juřík, zástupce ZO ČSV pan Mgr. Pavel Škrobálek a
Město Jeseník zastupovala paní Iva Peitlová. Společně jsme si připomněli jak
důležité jsou pro přírodu včely a také lidé, kteří se o ně starají.
Pro naše milé hosty jsme připravili mimo jiné i zajímavý program k
poznání našeho města. V sobotu v odpoledních hodinách navštívili Lázně Jeseník,
večer měli možnost využít hvězdárnu a v neděli zhlédli expozice Vlastivědného
muzea Jeseník. Ale hlavní náplní setkání byla vědomostní soutěž, která se konala
v těchto disciplinách:
- botanika - rozpoznání a pojmenování 10 včelařsky důležitých rostlin
- test - 30 otázek ze včelařské problematiky
- úkoly ze včelařské praxe
- poznání včelařských pomůcek
- mikroskopování
Soutěže se zúčastnili členové včelařských kroužků mládeže ve dvou
kategoriích. Mladší od 1. – 4. roč. ZŠ a starší do 16 let.
Nejlepší soutěžící budou reprezentovat ČSV na Mezinárodním setkání
včelařské mládeže, které se bude konat v měsíci červnu 2007 v České republice.
Náš včelařský kroužek pod vedení pana Josefa Mrkvana budou zastupovat ve
starší kategorii Martina Guzejová s Petrou Kunovskou. Lukáš Balónek v mladší
kategorii obsadil třetí místo.
Každý účastník tohoto setkání si odvezl žluté tričko s logem SVČ DUHA
Jeseník a včelařského svazu a hlavně plno krásných zážitků z našeho města, do
kterého se budou vždy rádi vracet.

První jesenická Bambiriáda je za námi...
V letošním roce Jeseník poprvé patřil k dvaceti sedmi městům ČR, kde
proběhla prezentace činnosti organizací pracující s dětmi a mládeží ve volném
čase. Celostátním pořadatelem Bambiriády 2007 je Česká rada dětí a mládeže s
podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, místní koordinátor Středisko volného času DUHA Jeseník.

Bambiriáda nebyla cílem naší práce, ale prostředkem ke komunikaci s
širokým okruhem veřejnosti, zejména s rodiči, dětmi, školami... Jde nám o
nabídku dění v oblasti zájmového vzdělávání a výchovy dětí a mládeže ve volném
čase. Širokou nabídkou volnočasových aktivit chceme přispět k primární prevenci
sociálně patologických jevů celého jesenického regionu. Bambiriáda je
ochutnávka toho, co mohou naše děti a mládež dělat ve svém volném čase.
V pátek 25. května celý den svítilo sluníčko, na nádvoří ZŠ Jeseník na
Průchodní ulici probíhala pódiová vystoupení „Děti baví děti“. Prvního dne
Bambiriády se zúčastnilo bezmála 2 000 návštěvníků. Zpívalo se, tancovalo,
cvičilo, hrálo se divadlo...Představily se mimo jiné zájmové kroužky Střediska
volného času DUHA Jeseník, které bylo hlavním pořadatelem celé akce, spolu
s Hnutím Brontosaurus Jeseník, Mateřským centrem Krteček a Junákem
( svazem skautů a skautek ČR ).
V 10.00 hodin otevřely děti z MŠ Supíkovice svým westernovým tancem
nejenom celodenní program ale také naše srdce. V úvodu promluvila ředitelka
SVČ DUHA Jeseník Mgr. Vladislava Fačevicová o smyslu celé akce a požádala
místostarostu MUDr.Jiřího Staňu o slavnostní zahájení první jesenické
Bambiriády. Celým osmihodinovým programem provázel moderátor Filip Worm,
který si svou pohotovostí okamžitě získal celé početné publikum. Na pódiu se
vystřídaly děti a mládež z MŠ a ZŠ Supíkovice, ZŠ Jeseník, Vápenná, Mikulovice,
zájmové kroužky SVČ historie a šerm, karate, ju-jitsu, country tance Daschwood,
moderní tance New Flash Mikulovice a další vynikající taneční vystoupení
Pohybového studia Lenky Bachové a Priessnitzovy taneční školy Ivy
Procházkové.
Třídní kolektivy vystřídaly sedmnáct stanovišť, kde výše uvedené
organizace zábavnou a hravou formou prezentovaly svoji činnost. Záchranářský
kroužek prezentovala MČČK Oblastní spolek Jeseník, kde zájemcům měřili krevní
tlak a také hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Každý si mohl vyzkoušet v praxi
své záchranářské dovednosti. Lesní správa Jeseník zaujala děti zajímavými
přírodními soutěžemi a hrami, při kterých museli maximálně využívat všechny
smysly. Hnutí Brontosaurus děti seznámilo s ekologickou plastelínou a dalšími
činnostmi, které vedou člověka k citlivému vztahu k přírodě. Stanoviště CHKO
Jeseníky nabídlo mimo jiné vycpaná zvířata – lišku, kunu, havrana, čápa černého a
psa živého...Zájmové kroužky SVČ DUHA nabízely pletení košíků, výrobu
recyklovaného papíru, odlévání sádrových odlitků stop zvířat, zábavné testy o
zdravé výživě, vědomosti z přírody. Včelařský kroužek měl výstavu včelařských
pomůcek se slovním doprovodem pana Josefa Mrkvana, vedoucího kroužku.
Mateřské centrum Krteček bavil nejmenší děti a skautský oddíl zaujal zase ty

starší. Děti si zatancovaly také u profesionálního zábavného programu divadélka
ANDROMEDA, který proběhl dopoledne pro třídní kolektivy a odpoledne pro
další návštěvníky včetně rodičů a široké veřejnosti. Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje předvedl ukázku své činnosti. Sdružení dobrovolných hasičů
Čech, Moravy a Slezska mělo připraveno soutěže pro děti - stříkání vodou na
terče, shazování kuželek, vyhodnocení výtvarné soutěže „ Požární ochrana očima
dětí“.V horkém počasí bylo toto stanoviště velmi populární. Účastníci si
vyzkoušeli také laserovou střelnici Policie ČR a měli možnost seznámit se s
výcvikem služebních psů. Se svými čtyřnohými miláčky se také představil
místní kynologický klub a Lesní správa Jeseník zabezpečila vystoupení s dravými
ptáky, kde si děti mohly samy vyzkoušet jaké to je, držet na rukou opravdového
dravce. Návštěvníci měli možnost zhlédnout zdarma expozice ve vodní Tvrzi.
K bezplatnému vstupu stačila pouze vstupenka na Bambiriádu, kterou každý
dostal u vchodu spolu s duhovou kuličkou. Na památku zde zanechal barevný
otisk svého prstu a tak jsme dohromady vytvořili jedno velké barevné dílo
„Každý jsme jiný. Všichni rovnoprávní.“ Páteční ochutnávky činností pro volný
čas se zúčastnilo neuvěřitelných 1 968 návštěvníků.
V prostorách Kaple proběhla v dopoledních hodinách vědomostní soutěž
Právo pro každý den pro žáky ZŠ, kterou organizovala Městská policie Jeseník
s komisí prevence kriminality a vyhlášení EKO soutěže, kterou organizovalo
Hnutí Brontosaurus. Odpoledne zde mohli návštěvníci zhlédnout loutkové divadlo
a pohádku O moudrém roku a čtvero ročních období, které zahrály děti ze
zájmových kroužků SVČ DUHA Jeseník. S pohádkou Dobrodružství tetky
Vševědky a dědy Všudybyla se představil divadelní soubor MANDATUM
občanského sdružení VIRTUS.
Během celého dne roznášely děti ze zájmového kroužku Zdravé vaření
své dobroty. Nejenom že byly zdravé, ale hlavně byly moc dobré!
V 18.00 hodin uzavřel páteční program v našem areálu Jesenický smíšený
pěvecký sbor Dany Brašíkové a my jsme se přesunuli na nádvoří Vlastivědného
muzea Jeseník, kde pokračoval doprovodný program Muzejní noc – Čarování na
hradě. Zde opět probíhaly soutěže pro děti a mládež. V Rytířském sále se
představily děti ze SVČ DUHA Jeseník s loutkovým a hraným divadlem. Celý
zábavný program byl zaměřen na čarodějnickou tradici našeho regionu.
V sobotu 26. května dopoledne pokračoval doprovodný program
integrovaného záchranného systému ve Smetanových sadech, kterého se
zúčastnilo 630 návštěvníků.
Našimi dalšími partnery, kteří se podíleli na doprovodném programu byli
organizátoři Helpíkova poháru – dětské záchranářské soutěže , pořádané už

podeváté v rámci Rallye Rejvíz, dále Knihovna Vincence Priessnitze , kde
probíhaly besedy s ilustrátorem P. Dudkem a Vlastivědné muzeum Jesenicka.
V Kapli proběhlo sobotní setkání zástupců účastnících se organizací spolu
s interními a externími pracovníky SVČ DUHA Jeseník, kteří zhodnotili první
jesenickou Bambiriádu. V úvodu proběhl krátký kulturní program dětí a mládeže
ze zájmových kroužků SVČ DUHA. Poté ředitelka Mgr. Vladislava Fačevicová
poděkovala všem účastníkům a předala drobné upomínkové předměty jako projev
úcty a díků za dlouholetou spolupráci při realizaci volnočasových aktivit v našem
jesenickém regionu.
SVČ DUHA Jeseník děkuje:
hlavnímu celostátnímu partnerovi pořadatele (ČRDM) – Pojišťovně Generali,
Zdravotní pojišťovně MV ČR , našim partnerům a sponzorům – Městu Jeseník,
Městským kulturním zařízením, ze sponzorů pak především s r. o. OMYA CZ
Vápenná , Lázeňské lékárně v Jeseníku, Lesům ČR – lesní správě Jeseník,
prodejně mobilních telefonů Fortel Jeseník.
Našim spolupořadatelům – Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Mateřskému centru
Krteček, Junáku – skautským oddílům v Jeseníku. Dále všem , kteří byli na
stanovištích v areálu –
Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje , Sdružení
dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, Správě CHKO Jeseníky, Sdružení
pro alternativní pedagogiku , Autdor – p. Augustýnka a samozřejmě našim
externím spolupracovníkům –
vedoucím ZÚ – včelařskému, mladý záchranář, teraristickému, akvaristickému a
samozřejmě všem, kteří se podíleli na pódiových vystoupeních. Děkujeme vám
všem, kterým není lhostejné, co dělají naše děti a mládež ve volném čase...

Víte, že...
- v oblasti tělovýchovy jsme zajišťovali všechna postupová kola – okresní finále
soutěží podle termínové listiny. Např. florbal, košíkovou a halovou kopanou ZŠ i
SŠ. V měsíci lednu až květnu se soutěží zúčastnilo více jak 2 000 soutěžících.
- připravili jsme Bazar oblečení a obutí pro děti (Jaro,Léto), který navštívila více
než tisícovka koupěchtivých rodičů.
- soutěže zpěváků lidových písní Zvoneček 2007 se zúčastnila padesátka dětí do
15 let.
- pro děti a rodiče jsme uspořádali zájezdy na výstavu Flora Olomouc spojenou
s prohlídkou ZOO, zájezd do ZOO Dvora Králové.

- výukových pořadů pro 1. st. ZŠ – o ilustrátorech dětských knih A. Bornovi se
zúčastnilo 280 dětí.
- proběhla také okresní kola soutěží vyhlašovaných MŠMT –Dějepisné olympiády,
Olympiády v českém jazyce pro ZŠ i SŠ, recitační soutěže pro děti ZŠ a soutěže
v uměleckém přednesu pro mládež Wolkrův Prostějov, účast 180 dětí.
- už několik let se podílíme společně na některých zajímavých akcích v rámci
příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd. Koncem května jsme vypravili
autobus rodičů s dětmi do nedalekého polského Prudniku na XXVIII. ročník
Rajdu maluchów . - náš divadelní soubor Průvan se účastnil přehlídky
amatérských divadelních souborů Žatva 2007, kde vystoupili s pohádkou O
moudrém roku a čtyřech ročních období.
- malí divadelníci spolu s loutkoherci byli také součástí
Muzejní noci
Vlastivědného muzea Jeseník při čarování na hradě.
- byli jsme jedni z hlavních pořadatelů oslav Dne dětí na Ranči v Orel v České
Vsi, kde jsme zajišťovali stanoviště: střelba ze vzduchovky, skákání v pytlích,
prohazovačky, barevné kroužky, práce na hrnčířském kruhu, pletení košíků,
drátování .
- pořádali jsme v našich prostorách besedu pro AKADEMII TŘETÍHO VĚKU na
téma: Zajímavosti ze světa drobných zvířat.

Nabídka na letní prázdniny:
2. 4.7.
2007
9. –
13.7.
2007
7. –
15.7.
2007

Česká Ves
- bazén

30.7.
–3.8.
2007
20.8.–
24.8.
2007
27.8.–
31.8.
2007

Jeseník a
okolí

Jeseník
Frenštát
pod
Radhoštěm

Ranč Orel
Česká Ves
SVČ
DUHA
Jeseník

Kurz plavání,
příměstský
tábor
Práce s PC
příměstský
tábor
Turisticko –
sportovní
pobytový
tábor
Poznávací
příměstský
tábor
Jízda na koni,
ošetřování
koní, plavání
Výtvarný
příměstský
tábor

6-10 let

300 Kč

Mgr. J. Hanefl
584 401 262, 603 326 633

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2007/2008
výtvarné, hudební a
sportovní
přírodovědné
ostatní
dramatické
Chovatelství drob.
Karate
Užité výtv. činnosti
Počítače
zvířectva
Cyklistika

Keramika

Chovatelství psů

Programování

Florbal

Tvořínek

Chovatelství koní

Mladý novinář

Košíková

Výtvarná dílna

Chovatelství včel

Mladý kameraman
a moderátor

Aikido

Kytara

Chovatelství koček

Mladý kutil

Cvičení ml. dětí

Flétnička

Chovatelství plazů

Mladý záchranář

Plavání

Divadlo

Rybářství

Mladý sběratel

Sportovní hry

Loutkové divadlo

Ochrana ptactva

Angličtina

Ju-jitsu

Video klub

Akvaristika

Němčina

Kulturistika

Westernové tance

Pěstitelství

Ruština

7 – 13 let

600 Kč

Mgr. J. Hanefl
584 401 262, 603 326 633

Volejbal

Tance JD

Bylinky

Mladý průvodce

8 – 13 let

2.700 Kč

I. Janošťáková
584 401 262, 777 945 741

Stolní tenis

Dívčí klub

Astronomie

Šachy

Sportovně branný

Patchwork,
ruční textilní práce

ZÚ pro handicap.
děti

Zdravé vaření

Relax pro ženy

Přátelé přírody

Kroužek šermu a
historie

Začínáme s keramikou
(kurz pro dospělé)
Patchwork, ruční textilní
práce
(kurz pro dospělé)

Vlastivědný

Dobová hudba

Kaktusy

Dobové tance

od 7 let

750 Kč

Ing. L. Janoštíková
584 401 262, 774 001 547

Posilování

od 10 let

1000 Kč

Mgr. V. Fačevicová
584 401 262, 736 232 109

Aerobic

od 11 let

700 Kč

Mgr. A. Hůževková
584 401 262, 777 945 741

Gymnastika

Úplná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2007/08 bude k dispozici na
všech školách jesenického regionu začátkem září 2007.
Upozorňujeme, že se zájmové útvary otevírají při dostatečném počtu zájemců.

Krásné prázdniny a těšíme se na vás!

