Středisko volného času DUHA Jeseník

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

KROK ZA KROKEM SPOLEČNOU EVROPOU

Tykadlo 2

V rámci projektu Krok za krokem společnou Evropou ( na téma udržitelné
zemědělství, ochrana přírody a environmentální vzdělávání ), který realizuje Jesenická
rozvojová o.p.s.
jsem měla možnost podívat se, jakým způsobem probíhá
environmentální výchova a vzdělávání v horských oblastech severní Itálie. Toto
území ve výškách okolo dvanácti set metrů nad mořem je velmi specifické umístěním
a velikostí vesnic a městeček a hlavně nízkým počtem obyvatel, potažmo dětí.
Z tohoto důvodu jsme se tu nesetkali s volnočasovou organizací, která by zajišťovala
ekologickou výchovu tak, jak je tomu např. u nás v SVČ DUHA Jeseník.Děti tohoto
kraje ale mají možnost v rámci vyučování navštívit farmy, kde se chovají krávy, ovce
a kozy a kde se mléko těchto zvířat zpracovává na různé mléčné výrobky. Uvidí
přímo v terénu výhody i problémy tohoto extenzivního způsobu chovu dobytka, jeho
přínos pro místní obyvatele i dopad na krajinu.Další velmi zajímavou možností, jak se
dovědět něco o přírodě regionu, je návštěva geologického a paleontologického muzea
v městě Ampezzo, které je velmi dobře uzpůsobeno návštěvám škol i školek. Na děti
tu kromě zajímavé expozice o vzniku a vývoji podoby krajiny, ve které žijí čeká také
množství interaktivních pomůcek, pracovní listy i praktické činnosti, na kterých si
mohou ověřit probrané znalosti. Podle slov pracovnice muzea je o návštěvu expozice
velký zájem a školy i mateřské školy z širokého okolí se sem každoročně vrací. Ještě
jeden velmi zajímavý environmentální projekt je potřeba připomenout – umělou líheň
pstruhů, která je svou technologií, velikostí a hlavně genetickou prací ojedinělá nejen
v Itálii, ale i v Evropě. Jde v ní o záchranu „pstruha mramorového“ typického pro tuto
oblast, který vlivem křížení s jinými druhy pstruhů ve své geneticky čisté formě
téměř vymizel. Usilovnou a dlouhodobou snahou o jeho záchranu se podařilo zvýšit
stavy populace této ryby ze dvou na téměř 70%.
Celý projekt s jeho částí tuzemskou (celoroční série seminářů) i zahraniční
byl zajímavou zkušeností a přinesl kromě mnoha
důležitých informací o
environmentálním vzdělávání u nás i v Itálii také praktický přínos v podobě
pracovních materiálů, které jsou pro naši organizaci vítaným zdrojem nových
poznatků a inspirací pro naši další práci.

2010/ 2011
II. pololetí

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ...
S příchodem nového roku hodnotíme ten starý a vždy si uvědomujeme, jak
důležitá je pro nás spolupráce s jinými organizacemi. Stalo se již dlouholetou tradicí,
že v tomto čase děkujeme Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru. Tentokrát se
jednalo o finanční příspěvek na opravu včelínu a altánu na naší zahradě. V jarních
měsících mohou být tyto stavby již využívány na výukové programy pro třídní
kolektivy ZŠ zaměřené na chovatelství včel a
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 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

Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy
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byly oceněny keramickými medailemi vyrobenými v naší dílně a sladkostmi.
V závěru byla udělena cena za nejlepší choreografii, nejoriginálnější kostým a také
cena publika, kterou získal spolu se 3. místem ve své kategorii taneční soubor
Madsmiles SVČ DUHA Jeseník. Letos nejvíce ocenění získal taneční soubor Tornádo
Šumperk a Taneční škola Lenky Bachové z Jeseníku.
Děkujeme všem sponzorským firmám, které se na této pěkné akci podílely
sponzorskými dary: Plastkon Mikulovice, OMYA, Lesy ČR, Reptisk, Viden s.r.o.,
Květinářství Mimóza, Camellie a JESKLOMA Jeseník.
Alice Pecinová

TURNAJ VE STOLNÍ HŘE GO...
O víkendu 4. – 5. 6. 2011 se v Jeseníku ve Středisku volného času DUHA
konal turnaj v deskové hře go a to za podpory města Jeseník. Vysokou kvalitu turnaje
podpořili svou účastí česká jednička Ondřej Šilt (6.Dan) ze Zlína a slovenská jednička
Pavol Lisý (5.Dan). Rovnocenným soupeřem jim byl Jan Šimara (5.Dan) z Karlových
Varů. Ten se postaral o malé překvapení a ve třetím kole porazil Šilta. Tito tři borci
měli nakonec čtyři výhry i stejná pomocná kritéria, a tak se rozdělili společně o 1. -3.
místo a k finanční odměně si odvezli také stylový dort k 20. jubileu pořádání turnajů
go v Jeseníku. Ze zbývajícího pole hráčů nejvíce zazářily dívky Tereza Chládková
z Frýdku-Místku a Kamila Šamajová z Ostravy. Obě dokázaly zvítězit ve všech 5-ti
partiích. To se nikomu jinému v turnaji nepodařilo. Z místních hráčů byla
nejúspěšnější opět dívka a to Adéla Dohnálková ze Širokého Brodu se ziskem čtyř
vítězství z pěti. Nádherné počasí přispělo ke skvělé atmosféře turnaje. Bližší
informace na http://www.egoban.cz/.
Ing. Jindřich Dvořáček

NÁŠ ŠKOLNÍ ROK...
Každý rok si říkám: „Ten letošní byl zase o něco rychlejší.“ V září jsme
začínali bikrosovými závody, turnajem ve stolním tenise a nechyběl ani oblíbený
přespolní běh... Říjen byl ve znamení Festivalu tvořivosti, šachových turnajů,
košíkové, Přírodovědné korespondenční soutěže a podzimního bazaru... V listopadu se
začalo brzy stmívat, byl čas na lampiónový průvod a Uspávání broučků. V tomto čase
jsme také pořádali soutěž Duhová písnička, Keramické školičky, ORION FLORBAL
CUP a adventní dílny... A byl tu prosinec a Čertovské radovánky, Vánoční jarmark,
Vánoční laťka, Vizovické pečivo a Vánoční výstava s besedou... Leden jsme vítali
sportovním lezením Novoroční opičák, okresními koly ve sportovních disciplinách,
Papučkovým maškarním bálem a soutěží Účes roku... A první pololetí bylo za námi.
Únorem začínaly okresní předmětové soutěže jako je např. Dějepisná olympiáda a
samozřejmě pokračovaly sportovní soutěže: Jesenická liga ve stolním tenise, okresní
kolo ve šplhu, silový čtyřboj, halová kopaná... Celý březen jsme soutěžili. Pořádali
jsme recitační soutěž, soutěž v práci s PC, Olympiádu z českého jazyka, košíkovou... a
již tradičně proběhla plavecká štafeta „Memoriál Ing. Pavla Kalouse“. Duben jsme
zahájili výstavou v Kině POHODA ke Dni Země, pokračovali jsme Žatvou, jarním
bazarem, zájezdem na Flóru Olomouc, Biologickou olympiádou, pěveckou soutěží
Zvoneček, okresními sportovními soutěžemi ve volejbale, vybíjené, kopané...A byly
tu Velikonoce a výstava s besedami. Květen přinesl opravdu letní počasí. V přírodě se
všechno zelenalo a pro nás to byl signál, že je na řadě soutěž v přírodovědně
ekologických disciplinách Zelená stezka – Zlatý list, Májkování – zábavné odpoledne
pro děti a rodiče, minikopaná „McDonald´s Cup, okresní kolo v atletice Pohár
rozhlasu, zájezd do ZOO Dvůr Králové...
A je tu červen, pro školáky poslední školní měsíc, pro nás spousta práce a
také radosti. Je to tak, školní rok je pryč. Pro nás ale nekončí. Během celých prázdnin
bude probíhat 11 příměstských a pobytových táborů pro děti a mládež, které najdete
spolu s dalšími informacemi na našich stránkách www.duhajes.cz.

JESENÍK DANCE 2011 „ O pohár města Jeseník“
V sobotu 11.6. 2011 proběhl již 3. ročník soutěžní taneční přehlídky, která
se konala v Divadle Petra Bezruče. Pořadatelem bylo již tradičně Středisko volného
času DUHA Jeseník a MKZ Jeseník pod záštitou Města Jeseník. Sjelo se tentokrát
170 dětí i dospělých z Jeseníku a dalších i vzdálenějších míst, aby vystoupili ve
standardních, latinsko-amerických, orientálních, country, moderních, disko i
scénických tanců dětských, mládežnických a dospělých kolektivů. Taneční soubory
byly na různé úrovni. Od zájmových kroužků tancujících pod domy dětí a mládeže,
kde se střídají každým rokem noví tanečníci, až 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.K příjemné atmosféře určitě přispěl moderátor Lubomír Knedla, který uváděl
jednotlivá vystoupení vtipnými historkami. V porotě zasedli jak odborníci - taneční
mistři a vedoucí tanečních skupin, tak i zástupci příspěvkových organizací města. Pro
letošní rok se předsedkyní poroty stala Mgr. Jana Mrázová, členové poroty byli
Martina Juříková, Lenka Vavračová, Mgr. Vladislava Fačevicová - ředitelka SVČ
DUHA Jeseník a Lubomíra Macháčková – vedoucí produkce MKZ Jeseník.
Po každé kategorii proběhlo vyhlášení výsledků, předávání diplomů a
věcných cen, skleněných pískovaných pohárů s logem Jeseník Dance, sportovních
balíčků, dárkových balíčků a originální keramiky Ivy Janošťákové. Všechny soubory

Upřímně chci poděkovat všem, kteří nám po celý rok pomáhali při realizaci
naší pestré činnosti, ze které jsem na ukázku několik akcí vybrala.
Mgr.V. Fačevicová
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PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ V NOVÉM KABÁTKU...
Je to neuvěřitelné, ale letos proběhl již patnáctý ročník. Tradice Přírodovědné
korespondenční soutěže sahá do daleké minulosti. Vznikla ještě v dobách stanice
mladých přírodovědců a nyní v ní už šest let - od vzniku SVČ DUHA Jeseník pokračuje středisko ekologické výchovy.Každoročně je tato výtvarná soutěž
vyhlašována ve dvou kolech - podzimním a jarním, ve čtyřech kategoriích pro děti
z mateřských škol, žáky ZŠ i nižšího gymnázia.Témata se, jak už název napovídá,
týkají přírody a snažíme se, aby aktuálně reagovala na konkrétní události, svátky,
významné dny a výročí v této oblasti. To byl také jeden z důvodů, proč tématem
všech kategorií letošního druhého kola byl les. Rok 2011 byl totiž vyhlášen
Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů.Pro první kategorii tak bylo
např. vypsáno téma Lesní rodiny, pro kategorii třetí zase znělo zadání Plakát
k Mezinárodnímu roku lesů. Druhým důvodem je fakt, že dlouholetým hlavním
sponzorem naší soutěže je Lesní správa Jeseník, Lesy ČR s.p.Filozofií soutěže je
jednak přivést děti k přírodě, ale také odměnit každého, kdo se zapojí, i kdyby to měla
být jenom propiska nebo jiná drobnost. Naplňovat tuto myšlenku nám kromě Lesní
správy Jeseník pomáhají také Technické služby Jeseník a pobočka Zdravotní
pojišťovny Ministerstva vnitra v Jeseníku, které s námi dlouhodobě spolupracují.
Nutno dodat, že bez jejich pomoci bychom jenom těžko mohli odměnit každoročně
okolo pětiset soutěžících. A právě díky našemu hlavnímu sponzorovi jsme letos
poprvé mohli, právě u příležitosti Mezinárodního roku lesů, uskutečnit slavnostní
předávání cen za druhé kolo soutěže v Kině Pohoda. Proč právě tady? V předsálí kina
každoročně v měsíci dubnu probíhá Výstava ke Dni Země, na níž vystavujeme
nejzdařilejší práce obou kol Přírodovědné korespondenční soutěže.Ve čtvrtek
14.dubna se kino zaplnilo přibližně sto třiceti soutěžícími, kteří přijali pozvání
k účasti na slavnostním předávání cen za své práce ve druhém kole soutěže. Zahájení
celé akce se ujalo duo trubačů Lesů ČR a po úvodním slovu lesního správce pana Ing.
Jiřího Pňáčka a vedoucího Provozu odpadového hospodářství TSJ pana Stanislava
Jatiho začalo samotné předávání cen po jednotlivých kategoriích. O malé kulturní
zpestření programu se postaraly dívky ze zájmového útvaru SVČ DUHA Jeseník Hra
na flétnu pod vedením Pavly Ježové a po předávání cen rozproudily energii v sále děti
z kroužku Hra na africké bubny djembe pod vedením paní ředitelky Mgr. Vladislavy
Fačevicové.Po skončení oficiální části čekalo na děti v předsálí bohaté pohoštění, o
které se postaral hlavní sponzor soutěže - Lesní správa Jeseník.Slavnostní předávání
cen bylo úplnou novinkou v historii soutěže a my, pracovnice Střediska ekologické
výchovy při SVČ DUHA Jeseník doufáme, že se stalo pro soutěžící novou motivací
pro pokračování v dalších kolech Přírodovědné korespondenční soutěže. Věříme, že
všichni „přátelé přírody“ nám zachovají přízeň a my budeme moci i v příštích letech
odměňovat za vydatné podpory našich sponzorů tak vysoký počet účastníků.Na úplný
závěr bych ještě chtěla poděkovat všem pedagogům, kteří svou iniciativou podporují
děti ve tvoření a pomáhají zejména mladším soutěžícím zapojit se do soutěže.A
samozřejmě nesmí chybět poděkování vedoucímu Kina Pohoda panu Petru Víšovi, za
to, že nám umožnil využít pro tak velikou akci krásné prostory kina.
Ing.Jana Hálová,vedoucí SEV

FIRST LEGO LEAGUE 2010
Náš zájmový kroužek složený ze studentů Gymnázia byl na světovém finále
FIRST LEGO League 2010. Již po několik let patří dva kroužky LEGOROBOTŮ
pracující na Gymnáziu Jeseník k nejúspěšnějším. Zájmové útvary s názvem CO2 a
RUR nemají v ČR konkurenci. Ostatní soutěžící říkají, že pokud budou v soutěži
startovat naše družstva, tak ostatní nemají šanci. Vždyť na letošním mistrovství ČR
si každý z nich odvezl 5 pohárů pro vítěze z šesti možných.
Po stejném úspěchu na semifinále mistrovství Evropy v Bratislavě a účasti na
mistrovství Evropy, kam odjela poprvé v historii soutěže 2 družstva z jednoho města,
všichni ve skrytu srdce doufali, že se studentům bude dařit i na mistrovství Evropy a
budou se moci zúčastnit celosvětového šampionátu, který se konal 4. – 6. června na
Technické univerzitě v nizozemském Delftu. A není to zázrak, ale tvrdá práce
studentů, hodiny přemýšlení a cvičení i nesmírná obětavost jejich vedoucích, že tým
CO2 získává bronzové medaile. Toto je zatím ne úplně doceněný úspěch, protože si
musíme uvědomit, že tato soutěž je ve světě velice populární a ve střední Evropě se jí
zúčastňuje téměř tisíc registrovaných týmů. Tým z Jeseníku se tak může zařadit k 64
nejlepším týmu světa. Zde se mezi sedmi stovkami soutěžících ze čtyř kontinentů též
neztratili a umísťují se na pěkném 14.místě. Děkujeme vedoucím za nadstandartní
přístup a přejeme – Magdě Dostálové, Antonínu Javůrkovi a Romanu Chasákovi,
členům kroužků i jejich následovníkům co nejvíce chuti do dalšího zdokonalovaní
tak, aby opět zaujali porotce při všech soutěžích svojí prezentací, představením robota
i získáním co nejvíce bodů na hracím stole v Robotgame.

SPORT
Mnohé naše 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.
Příkladem takového spojení je kroužek bikrosu. Tento zajímavý sport, kde se spojuje
obratnost s odvahou, přitahuje stále více zájemců. Z nich pak mohou vyrůstat i ti, kteří
získávají medaile na mistrovství Moravy či ČR jako např. Eliška Bartuňková. O
výborných výsledcích však můžeme hovořit též u kroužků karate, košíkové a dalších.
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 atd. Klademe důraz na dlouhodobé působení na děti
a jejich motivaci ke sportování. Proto pořádáme ve spolupráci se školami i
několikakolové soutěže. Hranice našeho okresu již překročila Jesenická liga
v košíkové pro děti od 4. až po 9.třídu, ve stolním tenisu se uskutečňuje Liga stolního
tenisu pro nejmladší žáky a připravujeme Ligu ve florbalu, který se stává nosným
sportem na školách a přivádí do tělocvičen desítky chlapců a dívek.Věříme, že si
z nabídky sportovních aktivit dokáže vybrat každý a pohyb ve sportovním duchu se
mu stane potřebou.
Mgr. Jiří Hanefl
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Nabídka na letní prázdniny 2011
Termín:

Místo:

Zaměření:

Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2011/2012
Věk:

Cena:

1. - 9. DUHA Jeseník PŘÍRODOVĚDNÝ POZNÁVACÍ
červenec a okolí
TÁBOR se zaměřením
na ekologickou výchovu.
Integrovaný tábor pro účastníky
s handicapem.

7 – 14
let
s
handic.
i starší

900 Kč

12. – 16. DUHA Jeseník PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
červenec a okolí
Turistické a přírodovědné zaměření.
Týdenní hledání pokladu v pěkném
prostředí Jeseníků.

8 - 12
let

1000
Kč

19. - 23. SVČ DUHA
červenec Jeseník

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

1. 7.
srpen

Frenštát pod
Radhoštěm

9. – 13.
srpen

krytý bazén
Česká Ves
SVČ DUHA
Jeseník
16. – 20 SVČ DUHA
srpen
Jeseník
23. – 27. Ranč Orel
srpen
Česká Ves
23. – 27. SVČ DUHA
srpen
Jeseník

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

813 let

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

1100
Kč

POČÍTAČE a SPORT
-seznámení s počítačem, výlety, hry

7 – 13
let

750 Kč

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

10 – 15
let

1 500
Kč

DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA
Náročnější výtvarné činnosti, výlety ,
hry

8 - 14
let

sportovní

výtvarné, hudební a
dramatické

přírodovědné

ostatní

Karate

Keramický kroužek pro
handicap. děti

Chovatelský kroužek

Počítače - hry

Cyklistika, bikros

Keramika pro MŚ, ZŠ,
dospělé

Chovatelství psů

Programování

Florbal

Keramika rodinka

Klub přátel koní

Zdravé vaření

Košíková

Točení na kruhu

Chovatelství včel

Mladý policista

Aikido

Kytara + zpěv

Chovatelství koček

Angličtina

Rehabilitační cv.

Flétna sopránová, altová

Chovatelství plazů

Popelky

Plavání

Hra na africké bubny djembe

Rybářský kroužek

Hra Go

Sportovní hry

Zumba

Mladí přátelé přírody

Pohádky

Jiu-jitsu

Klavírní improvizace

Akvaristický kroužek

Kdo si hraje, nezlobí

Kulturistika

Westernové tance

Loskutáček

Lego-roboti

Volejbal

Hip –Hop, Breakdance

Bylinky

Mladý kutil

Stolní tenis

Orientální tanec

Pěstování a aranžování
rostlin

Baby párty

Šachy

Zpívánky

Přírodovědný kroužek pro
handicap. děti

Mladý záchranář

Posilování

Mladá návrhářka

Astronomický kroužek

Malý cukrář

Aerobic

Patchwork,
ruční textilní práce

Malý zoolog

Malý reportér

Cvičení s míči

Dramatické kroužky

Malý hádankář

Historie a šerm

Letošní novinky v naší nabídce jsou zvýrazněny tučně!
Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2011 / 12 je k dispozici na www.duhajes.cz od 1.7. 2011
a na všech školách začátkem září 2011.
Upozorňujeme, že se kroužky otevírají při dostatečném počtu zájemců.

1 300
Kč

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS!

Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

-4-

-5-

