Středisko volného času DUHA Jeseník

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. Také bych chtěl poděkovat všem ředitelům škol, kteří
umožňují na svých školách uskutečňování sportovních soutěží. Přizpůsobovat chod
školy jednotlivým soutěžím není jednoduché a přináší to i finanční náklady. Věřím, že
i v dalším školním roce 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

Průchodní 154, 790 01 JESENÍK, tel. 584 401 262, 777 945 741, 774 001 547

e-mail: duhajes@volny.cz, www.duhajes.cz

OTVÍRÁNÍ ZEMĚ
V sobotu 24. dubna se na našem nádvoří ve 14 hodin rozezněl zvuk afrických
bubnů djembe, kterými se představila jesenicko-glucholazská Škola rytmu a tím
zahájila tříhodinový blok písní, tanců, rytmu a zábavných činností k oslavám Dne
Země. Návštěvníci si mohli prohlédnout naše zvířátka, skleníky, namalovat si motýla,
napsat vzkaz pro planetu Zemi, zasoutěžit si a taky vyhrát pěkné ceny, za které
děkujeme Lesům ČR. Stejně jako loni pan včelař Josef Mrkvan besedoval se zájemci,
kteří si mohli také prohlédnout skleněný úl se včelami. V našem „Štědrém okénku“
jsme rozdávali čaj, kávu a koláče od Selské pekárny, což určitě přispělo k příjemné
rodinné atmosféře celého odpoledne.
Ani letos nechyběli členové Kynologické organizace Jeseník se psími
kamarády a ukázkou výcviku poslušnosti. Celým programem nás provázeli zpěvačky
Deniska a Jituška z kroužku „Veselého zpívání“ a country tance Ludmily Pláškové.
SVČ DUHA Jeseník bylo hlavním pořadatelem odpoledního bloku spolu MKZ
Jeseník, Hnutím Brontosaurus Jeseníky, Sdružení pro alternativní vzdělávání, Virtus a
SONS. Všem děkujeme za pomoc a těšíme se zase za rok...
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Ohlédnutí za druhým pololetím
PODĚKOVÁNÍ...
SVČ DUHA ve spolupráci s OR AŠSK připravuje v průběhu školního roku
množství sportovních soutěží. Především okresních kol, ve kterých žáci základních a
středních škol měří své síly v mnoha druzích sportů. Paleta sportů je široká a vyžaduje
zařízení a mnoho odborníků, bez kterých by nebylo možné soutěže uskutečnit.
Podmínky pro soutěže vytvářejí vedle SVČ mnohé školy a učitelé tělesné výchovy,
kterým bych chtěl takto poděkovat. Soutěže v atletice se konají na jediném atletickém
areálu při ZŠ v České Vsi a garantuje je J.Procházková, florbal ZŠ se tradičně hraje na
ZŠ ve Vidnavě pod vedením K.Haderky. V letošním roce jsme využili pro florbal
dívek velice pěknou tělocvičnu v Lipové lázních, kde pan ředitel školy G.Söky také
připravuje v areálu Na Miroslavi okresní kolo v přespolním běhu.
Na soutěžích SŠ v košíkové, odbíjené, florbalu a šplhu se podílejí Gymnázium
Jeseník, SOU potravinářské a SOŠ a SOU, kde jsou nejaktivnější učitelé S.Jurník,
E.Vodák, J.Pavelka, J.Krutil a K.Kapuš. Jesenickou ligu v košíkové si nelze
představit bez A.Ďopana ze Supíkovic, I.Dubovana a I.Karešové z Javorníku či
O.Zykmunda z Bělé p.Pradědem. Halovou kopanou základních škol obětavě zajišťuje
A.Chromík ve sportovní hale ZŠ Javorník. Mohl bych pokračovat v dalším výčtu
sportovních soutěží a jejich organizátorů. Všichni i ti nejmenovaní si zaslouží

Milá Země je mi Tě občas líto, jak Tě lidé znečišťují.
Jak se máš? Já se mám dobře.
Jsi krásná a znečistěná!
Dora Halamová

-1-

OBRATLOVCI – Květoslav Novák , externí pracovník SVČ DUHA Jeseník
GEOLOGIE - RNDr. Jan Hauk, pracovník Vlastivědného muzea Jeseník
V letošním roce startovalo 125 dětí z celého jesenického regionu. Do
krajského kola postoupilo družstvo mladších i starších žáků z Gymnázia
Jeseník. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a
ochotu při realizaci této soutěže!

JESENIČTÍ MLADÍ VČELAŘI OPĚT BODOVALI...
Ve dnech 10. – 11. 4. 2010 se v prostorách ZŠ Klímkovice konalo oblastní
kolo soutěže„Zlatá včela“. Obdobně jako každoročně se soutěže zúčastnili i mladí
včelaři, reprezentanti jesenického SVČ DUHA a ZO ČSV Jeseník.
Přes generační posun ve složení družstva a jeho omlazení, bylo umístění
našich soutěžících nad očekávání dobré. V náročných disciplinách, kdy účastníci
museli rozpoznat a správně pojmenovat 10 rostlin, rozpoznat a nakreslit
mikroskopické preparáty, určit různé včelařské pomůcky, odpovědět na všetečné
otázky ze včelařské praxe a odpovědět na 30 otázek v těžkém testu, se naši
reprezentanti dobře orientovali a po základní části se Tomáš Horčička z II.C ZŠ
Průchodní dělil o 3. – 4. místo, stejným počtem bodů. Následoval “rozstřel“ a v něm
se projevila malá závodnická zkušenost a Tomáš nakonec skončil na 4. místě ze 28
soutěžících ve své kategorii. A to je výsledek velmi dobrý, bereme-li v úvahu, že se o
včelaření začal zajímat před 6 měsíci.Je to velký příslib do budoucna! Nesmí ale
„usnout“ na vavřínech.Další 4 členové včelařského kroužku obdobného věku a
začátku zájmu o včelaření obsadili: 10. místo – Terezka Hošková, 11. místo – Kryštof
Mžigod, 15. místo - Robin Pospíšil, 18. místo – Eliška Dihlová, která do kroužku
dojíždí ze ZŠ Adolfovice.
Je třeba zcela spravedlivě říci, že bez vytvořeného zázemí by nebylo ani
dobrých, dlouhodobě dosahovaných výsledků včelařského kroužku, a o to se
především zasloužilo SVČ DUHA, vedení města Jeseník a ZO ČSV Jeseník
Všem za to patří upřímný dík.

ZVÍŘÁTKA V NOVÉM KABÁTĚ
Středisko ekologické výchovy, jehož důležitou pracovní náplní je nabídka
nejrůznějších chovatelských kroužků, čekalo dlouho na rekonstrukci odchoven zvířat,
hlavně klecí pro velké hlodavce: činčily, morčata a králíky. Trpělivost se vyplatila a
v této době máme za sebou první školní rok s novými odchovnami. Všichni
návštěvníci, kteří znali původní stav, jsou touto rekonstrukcí nadšeni a i nám,
pracovnicím SEV se v nově upravených prostorách moc líbí a hlavně dobře pracuje.
Díky novému zařízení jsme mohly přikročit ke změnám v uspořádání našich třech
místností pro zvířátka, takže teď u nás můžete najít odchovnu pro ryby, obojživelníky
a ptáky, druhou odchovnu určenou výhradně savcům – v našem případě hlavně
hlodavcům a třetí odchovnu pro plazy, kde byste našli hlavně hady (5 druhů) a ještěry
(2 druhy). Želvy máme umístěny ve skleníku. Rekonstrukce odchoven s sebou sice
přinesla mírné snížení počtu zvířat, ale na druhé straně nám dává větší prostorové
možnosti, odchovny jsou světlejší, působí kompaktněji a v praxi, tzn. v chovatelských
kroužcích a při exkurzích, je práce zde mnohem pohodlnější a příjemnější.
Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy SVČ DUHA Jeseník

Josef Mrkvan, vedoucí včelařského kroužku

VIDÍME SRDCEM

ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST 2010

Již třetí rok probíhá velmi úspěšně spolupráce mezi SVČ DUHA a SONS
Jeseník, což je zkratka pro Sjednocenou organizaci slabozrakých a nevidomých.Stejně
jako loni jsme v tomto školním roce ve SVČ DUHA uspořádali pro SONS
rukodělné dílny, kde si účastníci naaranžovali různé dekorace, na příklad adventní
věnečky, svícny, velikonoční zdobení a jiné. Na podzim 8.října 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.
V červnu jsme pomohli s organizací přehlídky souborů handicapovaných dětí
a dospělých, která nesla název „Vidíme srdcem“. Přehlídka se uskutečnila 15.června

V pátek 7. května jsme pořádali již šestý ročník okresního kola Zelená
stezka - Zlatý list v přírodovědně ekologických disciplinách. Šestičlenná družstva,
která se skládají ze dvou hlídek, plnila na deseti stanovištích úkoly, které nám
zabezpečovali:
ČINNOST KOLEKTIVU - Martina Brožková, Hnutí Brontosaurus Jeseníky
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Michal Ulrych, CHKOJ
ROSTLINY - Pavla Luljaková, zahradnice SVČ DUHA Jeseník
RYBNÍK, ŘEKA - Ing. Jana Hálová, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník
ZVÍŘATA - Ing. Ludmila Janoštíková , pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník
LES - Ing. Josef Poulík, Lesy ČR
HMYZ – Josef Mrkvan, externí pracovník SVČ DUHA Jeseník
ASTRONOMIE - Pavel Klásek, správce hvězdárny
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v Kapli a zúčastnily se jí děti i dospělí z celého Jesenicka. Přehlídku moderovala paní
Iva Malá, která SONS Jeseník vede a která má největší zásluhu na uskutečnění této
akce.Děti z denního stacionáře Šimon sklidily úspěch s divadelní hrou Praděd, při jejíž
shlédnutí si diváci mohli uvědomit, že pravé štěstí není v hromadění bohatství. Mnoha
divákům se při shlédnutí této hry leskly oči slzami. Děti z Ústavu sociální péče Jeseník
a Základní školy Fučíkova stejně jako dospělí z Domova důchodců v Kobylé a trio
pod vedením pana Pláška předvedli pásmo counry tanců. Po celou dobu přehlídky
účastníci akce využívali doprovodných aktivit jako malování sluníčka se zavázanýma
očima, hmatky se zavázanýma očima podobně. Tak se mohli alespoň částečně a na
chvíli vžít do života lidí, kteří mají zrakový handicap.
Na závěr si mohli zájemci prohlédnout zvířátka v našich odchovnách a
skleníky na zahradě.Těšíme se na spolupráci v příštím roce.
Ing.Ludmila Janoštíková

dalších cen. Všechny soubory byly oceněny keramickými medailemi vyrobenými v
DUZE a kyblíčky s cukrovinkami. Také jsme vyhodnotili cenu za nejlepší
choreografii, nejoriginálnější kostým,cenu publika a také dvě umístění ceny poroty.
Třetí ročník bychom chtěli pořádat v měsíci březnu 2011 a už nyní se moc těšíme.
Děkujeme také všem sponzorským firmám, které se na této pěkné akci
podílely sponzorskými dary: Plastkon Mikulovice, OMYA, Lesy ČR, Reptisk,
Masáže Zdeňka Lepšová, Květinářství Mimóza, Camellie, Helax Coctail Bar,
Autodíly 1, Lázeňská lékárna Jeseník a JESKLOMA Jeseník.
Alice Pecinová

I LETOS MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH...
Ve dnech od 4.do 6. června 2010 se 5 vybraných děvčat z keramických
kroužků SVČ Duha Jeseník zúčastnila XIII. Výstavy tvůrců lidových a uměleckých
řemesel polsko-českého pohraničí,která se každoročně koná v Prudniku.Této výstavy
jsme se zúčastnili již desátým rokem. V letošním roce jsme rovněž vystavovali
výrobky dětí ZÚ Keramika v Mikulovicích, který pracuje pod vedením vedoucí
vychovatelky paní Ivy Krajčíkové.V celkovém hodnocení jsme získali 1. místo v
soutěži o nejzajímavější a nejnápaditější stánek.
Iva Janošťáková

JESENÍK DANCE 2010
- soutěžní taneční přehlídka
Sobotní den 12.6. 2010 patřil v Jeseníku dětem se zájmem o tancování –
uskutečnila se soutěžní taneční přehlídka, která se konala v Divadle Petra Bezruče.
Pořadatelem bylo Středisko volného času DUHA Jeseník a MKZ Jeseník pod záštitou
Města Jeseník. Sjelo se 145 dětí i dospělých z Jeseníku a dalších i vzdálenějších míst,
aby vystoupili na soutěžní přehlídce standardních, latinsko-amerických, orientálních,
country, moderních, disko i scénických tanců dětských, mládežnických a dospělých
kolektivů JESENÍK DANCE 2010. Jednalo se o 2. ročník. Amatérské soubory, které
na naší přehlídce vystupovaly byly na různé úrovni, od kroužků tancujících pod domy
dětí, kde se střídají každým rokem noví tanečníci, tak po taneční školy a kluby, kde se
děti věnují tanci odmalička a trénují i několik hodin týdně. Taneční kategorie musely
být kvůli počtu přihlášených vystoupení sloučeny – proto se také velmi obtížně
hodnotily diskoformace se standardními nebo orientálními tanci. Hlavním cílem této
taneční soutěže však nebyl boj o první místa, ale předat všem v sále radost z tance a
pohybu. Všichni tanečníci také byli ohodnoceni sladkostmi a keramickými medailemi
ve tvaru srdce.Atmosféra soutěže byla velmi příjemná. Moderátor Lubomír Knedla
uváděl jednotlivá vystoupení vtipnými historkami, děti povzbuzovaly své kamarády
na jevišti a porota byla potěšena různorodostí jednotlivých vystoupení. V porotě
zasedli jak odborníci (taneční mistři a vedoucí tanečních skupin: Martin Sochor, Iva
Obšilová, Lenka Vavračová, tak i zástupci kultury ve městě: Mgr. Vladislava
Fačevicová – ředitelka SVČ DUHA Jeseník a Lubomíra Macháčková – vedoucí
produkce MKZ Jeseník). Mgr. Vladislava Fačevicová také jako zastupitelka Města
Jeseník celou soutěž zahájila. Po každé kategorii proběhlo vyhlášení výsledků a
předávání cen: skleněných pískovaných pohárů s logem Jeseník Dance, plyšových
maskotů, dárkových balíčků, originální keramiky Ivy Janošťákové, frgálů, sektu a

HURÁ NA PRÁZDNINY...
Tentokrát jsme si počkali na teplé počasí a místo v květnu, kdy jsme pořádali
Bambiriádu a Duhový den dětí, jsme naši největší akci Hurá na prázdniny posunuli
na konec června. A myslím, že jsme udělali dobře. Celý pátek 25.6. probíhal
v uvolněné předprázdninové atmosféře. Od 10 hodin se děti MŠ i ZŠ bavily na
jednotlivých stanovištích areálu na Průchodní ulici, kde mohly vyzkoušet skákací hrad
s pořádnou skluzavkou, laserovou střelnici Policie ČR, střelbu ze vzduchovky,
malování na obličej, stříkání hadicí na cíl, malování poslepu, ochutnávky babky
kořenářky i zájmového kroužku Zdravé vaření, děti navštívily zábavné stanoviště
Lesů ČR, Junáku, Hnutí Brontosaurus Jeseníky i Sdružení pro alternativní vzdělávání,
kde se vyráběly žonglovací míčky a kde se děti žonglování také mohly samy naučit.
Na zahájení celé akce i během diskotéky nám udělala radost řada vystoupení.
Například country tance ZŠ Fučíkova, zpívání Denisky Bakešové z kroužku veselého
zpívání, orientální tance, Hip Hop, jiu-jitsu, bubnování na africké bubny djembe,
ukázka výcviku psů a další. Na závěr jsme losovali lístečky, které si děti odnesly
z jednotlivých stanovišť a rozdali jsme jim krásné dárečky. Rozešli jsme se v 17.00
hodin. Prázdniny jsme přivítali vesele a věříme, že takovou i budou...
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Nabídka na letní prázdniny 2010
Termín: Místo:
Zaměření:
1. - 9. DUHA Jeseník PŘÍRODOVĚDNÝ POZNÁVACÍ
červenec a okolí
TÁBOR se zaměřením
na ekologickou výchovu.
Integrovaný tábor pro účastníky
s handicapem.
12. – 16. DUHA Jeseník PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
červenec a okolí
Turistické a přírodovědné zaměření.
Týdenní hledání pokladu v pěkném
prostředí Jeseníků.

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2010/2011
Věk:
Cena:
7 – 14 900 Kč
let
s
handic.
i starší

8 - 12
let

SHRECK
Výlety, hry, výtvarné činnosti

7 - 9 let

1 000
Kč

26. – 30. SVČ DUHA
červenec Jeseník,
Šumperk,Ostru
žná,
Branná, Zlaté
Hory,
Lázně Jeseník
26. – 30. SVČ DUHA
červenec Jeseník

POZNÁVACÍ PŘÍRODOVĚDNÝ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se
zaměřením na přírodu Jeseníků.
Integrovaný tábor pro účastníky s
handicapem.

7 – 14
let
s
handic.
i starší

900 Kč

SPRÁVNÁ DÍVKA, SPRÁVNÝ
KLUK příměstský tábor - zábavné
vaření, batika, keramika, výlety,
soutěže

813 let

1100
Kč

POBYTOVÝ TÁBOR
- výlety Štranberk, Rožnov,
Pustevny, aquapark, zábava, sport
PLAVECKÝ VÝCVIK
a hry na PC i na hřišti

8 - 13
let

2 500
Kč

6 - 12
let

600 Kč

POČÍTAČE a SPORT
-seznámení s počítačem, výlety, hry

7 – 13
let

750 Kč

23. – 27. Ranč Orel
srpen
Česká Ves

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
S KOŇMI – jízda na koni, plavání,
hry, soutěže...

10 – 15
let

1 500
Kč

23. – 27. SVČ DUHA
srpen
Jeseník

DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA
Náročnější výtvarné činnosti, výlety ,
hry

8 - 14
let

1 300
Kč

Frenštát pod
Radhoštěm

9. – 13.
srpen

krytý bazén
Česká Ves
SVČ DUHA
Jeseník
16. – 20 SVČ DUHA
srpen
Jeseník

Karate
Cyklistika,
bikros

1000
Kč

19. - 23. SVČ DUHA
červenec Jeseník

1. 7.
srpen

sportovní

výtvarné, hudební a
přírodovědné
dramatické
Netradiční výtvarné
Chovatelský kroužek
činnosti
Keramika pro MŚ, ZŠ,
Chovatelství psů
dospělé

ostatní
Počítače - hry
Programování

Florbal

Tvořínek

Chovatelství koní

Zdravé vaření

Košíková

Výtvarná dílna

Chovatelství včel

Mladý policista

Aikido

Kytara

Chovatelství koček

Angličtina

Cvičení ml.
dětí

Flétnička

Chovatelství plazů

Dívčí klub

Hra na africké bubny
Rybářský kroužek
djembe
Patchwork,
Sportovní hry
Mladí přátelé přírody
ruční textilní práce
Hrátky s hudbou pro
Jiu-jitsu
Akvaristický kroužek
rodiče a děti
Plavání

Kulturistika
Volejbal
Stolní tenis
Šachy
Posilování
Aerobic

Westernové tance
Tance JD

Pohádky
Kdo si hraje,
nezlobí

Loskutáček

Lego-roboti

Bylinky

Mladý kutil

Pěstování a
aranžování rostlin
Přírodovědný
Veselé zpívání
kroužek pro
handicap. děti
Keramický kroužek pro
Astronomický
handicap. děti
kroužek
Orientální tanec

Točení na kruhu

Hra Go

Baby párty
Mladý záchranář

Malý zoolog

Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2010 / 11 je k dispozici na
www.duhajes.cz od 1.7. 2010 a na všech školách začátkem září 2010.
Upozorňujeme, že se kroužky otevírají při dostatečném počtu zájemců.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS!
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník
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