Středisko volného času DUHA Jeseník

Nejvíce výrobků z plastových lahví odevzdali žáci ze III. D Základní
školy Jeseník pod vedením třídní učitelky paní Heleny Grygárkové. Žákům
této třídy jsme udělili hned 5. míst, za které získali diplomy a pěkné ceny.
Zároveň byly výrobky vystaveny dne 22.6.2012 v našem areálu u příležitosti
akce „DUHA VÁS BAVÍ“. Zde desítky dětí stavěly ze všech nasbíraných
víček velkou barevnou duhu, která zpestřila naše nádvoří.
Závěrem bych ráda poděkovala všem zúčastněným dětem, rodičům,
učitelům za vynaloženou energii, Technickým službám Jeseník za spolupráci
a v neposlední řadě svým kolegům, kteří pomáhali tisíce víček roztřídit podle
barev. Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci této soutěže.
Mgr. Marie Fačevicová

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

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

Tykadlo 2

PATCHWORK V KAPLI…

2011/ 2012
II. pololetí

Ve dnech 28. - 29. dubna proběhla v jesenické Kapli výstava
zájmového útvaru PATCHWORK PRO DOSPĚLÉ, který již pět let pracuje
při SVČ DUHA Jeseník. Návštěvníci tak mohli shlédnout velké množství šité
tvorby – deky, polštáře, prostírání, kabelky, ale také panenky a drobné
dekorativní předměty. Výstava byla obohacena o dva kurzy a o prodej velkého
množství látek. Součástí výstavy byla také prezentace šicích strojů Janome.
Děkujeme MKZ Jeseník za nádherné prostory v Kapli, IC Jeseník a
Okresnímu archivu Jeseník za zapůjčení výstavních panelů a vitrín.
Zdeňka Pěkná, vedoucí ZÚ

„EKO-HRANÍ“ aneb nasbírali jsme stovky kil
a tisíce víček pet lahví…
Dne 4. dubna 2012 jsme vyhlásili ekologickou soutěž „EKOHRANÍ“ pořádanou Střediskem volného času DUHA Jeseník ve spolupráci s
Technickými službami Jeseník. Soutěž trvala do 31.května a spočívala ve
sběru plastových lahví, barevných víček a výrobě libovolných výrobků z pet
lahví. Soutěže se zúčastnilo přibližně 240 dětí ze základních škol jesenického
regionu.
Na prvních třech místech se umístily děti ze Základní školy
Supíkovice, kterým se dohromady podařilo nasbírat neuvěřitelných 18 986 ks
barevných víček. Ocenění za 1. místo získala 5. třída pod vedením třídní
učitelky paní Ireny Krajčiové, 2. místo vybojovali žáci 3. třídy paní učitelky
Jiřiny Navrátilové a na bronzovém 3. místě se umístila 4. třída paní učitelky
Pavly Kinscherové. Vítězné třídní kolektivy navštívila paní ředitelka SVČ
DUHA Jeseník Mgr. Vladislava Fačevicová a ředitel Technických služeb
Jeseník Jan Prejda, kteří
vítězům předali ceny a poděkovali všem
zúčastněným za přispění k ochraně životního prostředí. Celkem děti nasbíraly
27 563 ks víček a necelých 900 kg pet lahví. Kdybychom z pet lahví udělali
dlouhého hada, měřil by 9 km, 647 m, 5 cm.

ZELENÁ STEZKA – Zlatý list 2012
V pátek 4. května jsme pořádali již osmý 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:
MÉ EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ - Martina Brožková, Hnutí Brontosaurus
Jeseníky
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Michal Ulrych CHKOJ
ROSTLINY - zahradnice Pavla Luljaková , zahradnice SVČ DUHA Jeseník
RYBNÍK, ŘEKA – Michal Schiffner, člen ČRS
HMYZ – Květoslav Novák , externí pracovník SVČ DUHA Jeseník
ASTRONOMIE – Iva Janošťáková, pedagogická pracovnice SVČ DUHA
Jeseník
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LES - Ing. Petr Kučák, Lesy ČR
HOUBY – Zdeňka Pěkná, pedagogická pracovnice SVČ DUHA Jeseník
ZVÍŘATA - Ing. Ludmila Janoštíková, pedagogická pracovnice SVČ DUHA
Jeseník
OBRATLOVCI – Ing. Jana Hálová, pedagogická pracovnice SVČ DUHA
Jeseník

komisí a publikem. Druhý den na ně čekalo určování stromů, keřů a bylin ve
školním včelařském arboretu, poznávání včelařských pomůcek a včelařská
praxe. Jako bonus mohli určovat druhové medy a absolvovat včelařský kvíz.
První tři soutěžící postoupili na mezinárodní setkaní mladých včelařů, které se
letos za účasti 21 států koná v Praze.
Mladá včelařská generace u nás opravdu chybí, vždyť jak uvádí
předseda ČSV RNDr. V. Švamberk počet včelařů v roce 1990 byl 80.000 a
v roce 2003 již necelých 52.000. V roce 1990 bylo v ČR 807.000 včelstev a
v roce 2003 po vysokých zimních ztrátách klesl stav pod 500.000. To je pod
hranicí počtu potřebného pro optimální plošné opylení kulturních a divoce
rostoucích rostlin. V okolních státech jsou hustoty včelstev ještě výrazně nižší.
Ne jen z těchto důvodů je práce s mládeží záslužná činnost. Za úspěchy našich
mladých včelařů děkujeme Vladislavě Řeháčkové a především panu Josefu
Mrkvanovi, který s námi dlouhá léta spolupracoval a s láskou a trpělivostí
předával své zkušenosti mladé i starší generaci.

Do krajského kola, které se koná v sobotu 19.5. 2012 v Olomouci,
postoupilo družstvo mladších žáků ze ZŠ Jeseník V.B a družstvo starších
žáků ze ZŠ Javorník. Blahopřejeme a současně bych chtěla poděkovat všem
za spolupráci a ochotu při realizaci této soutěže!
Mgr. V. Fačevicová

DEN DĚTÍ V DUZE…
V sobotu 26. května od 13.00 do 17.00 hodin proběhl v areálu ZŠ
Průchodní DEN DĚTÍ. Připravili jsme si pro děti zábavná stanoviště lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, golf, hlavolamy, rýžování zlata, malování
na obličej, dojení kozy, lovení rybiček, soutěže, kolo štěstí, den otevřených
dveří u zvířátek, ve sklenících i na zahradě a další zábavné činnosti. Nechyběl
ani nafukovací hrad, skákací trampolína, elektrické motorky a to vše bylo
ZDARMA. Bavili se malí i velcí a těšíme se na příští rok…

TURNAJ VE STOLNÍ HŘE „GO“
O víkendu 9. – 10. června se v Jeseníku ve Středisku volného času
DUHA konal turnaj v deskové hře go a to za podpory města Jeseník.
K soubojům na hracích deskách se sjelo 36 hráčů z celé republiky. Vysokou
kvalitu turnaje podpořili svou účastí Jan Šimara (6.Dan) z Karlových Varů,
Jan Prokop (5.Dan) z Říčan a 17-ti letý Lukáš Podpěra (5.Dan) z Prahy.
Posledně jmenovaný nás reprezentoval na nedávném MS v Číně, kde
vybojoval 11. místo. Pro tak mladého hráče je to velký úspěch, když uvážíme,
že o přední místa se vždy dělí asiaté, kde tato hra má tradici. Všichni tři
jmenovaní se vzájemně porazili, když v ostatních partiích nezaváhali. O
umístění tak nakonec musela rozhodovat pomocná kritéria. První místo bral
Šimara, druhý skončil Prokop a třetí byl Podpěra. Ze zbývajícího pole hráčů
nejvíce uspěli Josefa Kubitová z Prahy, Mikoláš Dvořáček z Jeseníku a
Adriana Tomšů z Frýdku-Místku. Všichni dokázali zvítězit ve čtyřech partiích
z pěti. To se na turnaji podařilo pouze prvním třem jmenovaným. Chtěl bych
poděkovat vedení Střediska volného času DUHA za poskytnutí skvělých
prostor, jež přispělo k vysoké úrovni turnaje.

ZLATÁ VČELA 2012 – Nasavrky
Ve dnech 1.- 3. června proběhlo v Nasavrkách celostátní kolo
soutěže „Zlatá včela 2012“. Tato soutěž je vyvrcholením celoroční práce
včelařských kroužků a je určitým měřítkem úrovně činnosti kroužku i jeho
členů. Z oblasti Střední Morava do něj postoupil vítěz oblastního kola
v Šumvaldu, Tomáš Horčička z včelařského kroužku při Středisku volného
času DUHA Jeseník. Z oblastních kol, která proběhla v celé republice,
postoupilo celkem 36 soutěžících.
Včelařská škola v Nasavrkách má dlouholetou tradici, technické
zázemí a opírá se o zkušenosti opravdových odborníků. V čem mladí včelaři
vlastně soutěžili, co na ně čekalo? První den absolvovali všeobecný znalostní
test, určovali mikroskopické preparáty a obhajovali písemnou práci před

Jindřich Dvořáček, vedoucí ZÚ
Bližší informace na http://www.egoban.cz/.
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Naši organizátoři spolu s ředitelem ZŠ Vidnava A. Čvandou připravují pro
nejmenší fotbalisty celého okresu malý fotbalový svátek.
V letošním školním roce byla věnována zvýšená pozornost konání
dlouhodobých soutěží nejen v tradiční Jesenické lize v košíkové, ale obdobné
soutěži ve florbalu a stolním tenisu. Těmito motivačními soutěžemi se
snažíme přivádět k pravidelnému sportování co nejvíce žáků ZŠ. V okresních
soutěžích středních škol se tak projevuje péče o sportovní aktivity na
základních školách a tím schopnost studentů středních škol měřit své síly i
v mládežnickém věku a využívat získaných dovedností i při rekreaci – např.
ve volejbalu, košíkové nebo plavání.
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 z
Javorníku či O. Zykmunda z Bělé p. Pradědem. Takto bychom mohli
konkretizovat všechny sportovní soutěže.
Zásluhou velmi dobré spolupráce s partnery tak můžeme být
organizátorem většiny sportovních soutěží na školách.

DUHA VÁS BAVÍ…
V pátek 22. června jsme se bavili v celém našem areálu. Proběhlo
zábavné odpoledne pro všechny, kteří se chtěli seznámit s naší činností. Děti
si vyzkoušely jízdu zručnosti na bikrosovém kole, točení na keramickém
kruhu, výtvarné činnosti, lukostřelbu, golfové hřiště, stolní fotbálek, všichni
mohli ochutnat výrobky ze zájmového kroužku Zdravé vaření a Malý cukrář,
zahráli si zábavné hry na konzole XBOX a WII, prohlédli si odchovny zvířat,
skleníky, zahradu a další. V odpoledních hodinách vystoupily taneční,
hudební a sportovní kroužky s malou ukázkou své činnosti. Každý mohl
nahlédnout do nabídky našich kroužků na nový školní rok 2012/2013
s doplňujícími informacemi.
Program byl natolik pestrý, že každý si našel to „své“.
Mgr. V. Fačevicová

VÍTE, ŽE…
…sportovní nabídka je jednou z našich nejrozsáhlejších aktivit.
Aktivně se zapojujeme do organizace sportovních akcí a soutěží pořádaných
pro žáky ZŠ i SŠ a Mgr. Jiří Hanefl je garantem, jako předseda OR AŠSK ČR
– Jeseník, všech okresních kol vyhlašovaných MŠMT pro základní
i střední školy. I když nemáme vlastní tělovýchovné zařízení, zásluhou
výborné spolupráce se školami jsou vždy připraveny optimální podmínky pro
konání soutěží. Základem úspěchu při organizaci sportovních soutěží je také
dobrá spolupráce s učiteli a dobrovolnými spolupracovníky v oblasti sportu.

…mezi další nejúspěšnější akce letošního roku patří:
 VP Ruční papír vlastnoručně na 7. KK EVVO Horka – již potřetí
(Včely a lidé, Léčivé rostliny kolem nás)
 Slavnost padajícího listí s LČR
 Ptačí festival – novinka CHKOJ, byli jsme přizváni ke spoluúčasti
 Exkurze v Českém rozhlase Olomouc.
 Založení, vybavení a uvedení do činnosti ZÚ Mladý reportér
 Vysílání v ČR Olomouc o spolupráci SVČ DUHA s ČR Olomouc
dne 4.6.2012 – reportáž paní Dity Vojnarové
 Mikulášské radovánky
 Den dětí v DUZE
 Duha vás baví
 Eko-hraní, ekologická soutěž
 Papučkový bál
 Zvoneček – soutěž zpěváků lidových písní
 Duhová písnička – soutěž ve zpěvu
 Patchwork – výstava v Kapli, věnovaná 5ti letému výročí činnosti ZÚ
 Vybudování naučné stezky trvalek, skalniček, léčivých bylin, travin…

Soutěže v atletice se konají na jediném atletickém areálu při ZŠ
v České Vsi a garantuje je R. Kolich. Koncem školního roku 2011/12 byl
dokončen nový sportovní areál v Jeseníku, který přinese další možnosti
atletických případně dalších soutěží. Florbal ZŠ – ORION FLORBAL CUP,
jako nejrozšířenější sportovní soutěž, se koná v okrskových kolech – Žulová,
Jeseník, Mikulovice., Lipová lázně s finálovými turnaji v Jeseníku a
Mikulovicích. V letošním roce jsme opět využili pro florbal dívek velice
pěknou tělocvičnu v Lipové lázních, kde je velmi dobrá spolupráce jak
s učitelem Tv – J. Karakasidisem, tak ředitelem školy G.Sökym který je
garantem okresního kola v přespolním běhu - v pěkném areálu Na Miroslavi.
Tradičně vysokou úroveň má soutěž v minikopané žáků l. stupně s okresním
kolem v Jeseníku.
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Nabídka na letní prázdniny 2012
Předběžná nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012/2013
Termín:

Místo:

Zaměření:

2. - 7.

SVČ DUHA JESENÍK

2. -4. 7.

DUHA Jeseník a
okolí

Příměstský tábor
MALÍ
VÝTVARNÍCI
Příměstský tábor
PRÁZDNINY V
DUZE

9. – 13.7.

DUHA Jeseník a
okolí

14. – 21.7.
16. – 20.7.

23. – 27.7.

30.7. – 3.8.

6.8. – 10.8.

11.8. - 18.8.

20.8. - 24.8.

20. – 24.8.

27. - 31.8.

Příměstský tábor
MALÍ
KUCHAŘÍCI

Věk:

sportovní

výtvarné, hudební a
dramatické

přírodovědné

ostatní

Karate

Keramický kroužek pro
handicap. děti

Chovatelský kroužek

Počítače - hry

Cyklistika, bikros

Keramika pro MŠ, ZŠ,
dospělé

Chov psů

Programování

Florbal

Výtvarná dílna

Klub přátel koní

Zdravé vaření

2800 Kč

Košíková

Dárky pro radost

Včelařský kroužek

Malý cukrář

1150 Kč

Aikido

Kytara + zpěv

Chovatelství koček

Studená kuchyně

Jiu-jitsu

Flétna sopránová

Teraristický kroužek

Malá modelka

Sportovní hrátky

Hra na africké bubny
djembe

Rybářský kroužek

Hra Go

Aerobic

Mladá návrhářka

Astronomický kroužek

Historie a šerm

5 - 9 let

1.100 Kč

6 – 14 let

660 Kč

7 – 14 let
1200 Kč

SAVÍN U LITOVLE

POBYTOVÝ
TÁBOR

8 – 14 let

DUHA Jeseník a
okolí

Příměstský tábor
DUHOVÁ ODYSEA

8 - 12 let

DUHA Jeseník,
Jesenicko

Příměstský tábor
PUTOVÁNÍ
NAŠÍM KRAJEM

6 – 14 let

1100 Kč

krytý bazén Česká
Ves
SVČ DUHA Jeseník

Příměstský tábor s
PLAVECKÝM
VÝCVIKEM
a hry na PC i na
hřišti

6 - 14 let

900 Kč

SVČ DUHA Jeseník
a okolí
FRENŠTÁT POD
RADHOŠTĚM
SVČ DUHA

Příměstský tábor
POČÍTAČE a
SPORT
POBYTOVÝ
TÁBOR
Příměstský tábor
DÍVČÍ DUHOVÁ
DÍLNA

Ranč Orel Česká
Ves

Příměstský tábor
S KOŇMI

SVČ DUHA Jeseník
a okolí

Příměstský tábor
DUHOVÉ
HRÁTKY

Letošní novinky v naší nabídce jsou zvýrazněny tučně!

Cena:

7 - 13 let

950 Kč

Cvičení s míči

Dramatický kroužek

Akvaristický kroužek

Malý reportér

8 - 13 let

2950 Kč

Posilování

Westernové tance

Loskutáček

Lego-roboti

8 - 14 let

1 350 Kč

Volejbal

Hip –Hop, Breakdance

Malý zoolog

Mladý kutil

Stolní tenis

Patchwork,
ruční textilní práce

Malí zahradníci

od 10 let

6 - 10 let

1 500 Kč

Angličtina pro MŠ, ZŠ

Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012 / 13 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.

1 050 Kč

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS!
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník
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