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První prázdninový víkend patřil bikrosařům. Ve dnech 1. až 3. července
2016 se v Benátkách nad Jizerou konalo Mistrovství České republiky
v bikrose.
Samotného mistrovství se zúčastnilo 266 závodníků ve dvaceti
věkových kategoriích. Závod proběhl bez sebemenšího problému. Všechny
jízdy šly plynule za sebou, plánované přestávky se neprodlužovaly, v době
závodu probíhala nezvykle bohatá tombola, kde vyhrál snad každý. Jen počasí
si s námi v sobotu zahrálo, a to tak, že závod musel být asi na půl hodiny
přerušen, protože se zvedl silný nárazový vítr, který bral vše, co nebylo
pořádně upevněno, přihnal černá mračna, která hrozila obrovskou průtrží. Ale
jak vichr přišel, tak odešel a ze zatažené oblohy spadlo jen pár kapek a závod
mohl pokračovat bez problémů dále. Škoda jen, že tohoto vrcholného závodu
se zúčastnilo tak málo jesenických bikerů. Jesenická výprava čítala pouze osm
závodníků, z toho čtyři jezdci navštěvují bikrosový kroužek SVČ DUHA
Jeseník. Jsou to Eliška Bartuňková, Jan Kožušník, Lukáš Látka a Matěj
Kozubík. Eliška Bartuňková si v dramatickém finále, kde spadlo šest z osmi
finalistů, dojela pro pěkné čtvrté místo. Lukáš Látka si ve finále B dojel pro 2.
místo a celkově se umístil na 10. místě. Jan Kožušník skončil ve čtvrtfinále,
celkově na 18. místě a Matěj Kozubík skončil v rozjížďkách na 21. místě.

Tykadlo
2015/ 2016
ZE SPORTU
V našem nejpopulárnějším sportu – kopané – probíhá během školního roku
řada mládežnických turnajů. Utkávají se v nich děti od mladšího školního věku
až po středoškoláky. Školní sportovní turnaje jsou vhodným doplněním
mistrovských soutěží fotbalových klubů. Navíc si zde mohou trenéři najít další
talentované hochy a přivést je k pravidelnému sportování. Čeká je však ještě
dlouhá cesta k dobrému ovládání míče. Kopaná se hraje v každé obci a tak
k tomu mají dostatek příležitostí.
Nejmladší žáci hrají nejmasovější soutěž minikopaná McDONALD’s Cup.
Této soutěže se zúčastňují téměř všechny školy našeho okresu. Mladí fotbalisté
hráli s velikou chutí. Zápasy si užívali, prožívali a náhradníci si sami říkali o
zařazení do hry s cílem dosáhnout na metu nejvyšší a získat pro sebe vítězství.
Pro starší žáky připravujeme turnaj o Pohár ministra v rámci Sportovní ligy
základních škol. Žáci 8. – 9. tříd již prokazují fotbalovou zralost a přihlížející
se těšili z pěkných fotbalových akcí. Tak jako většina školních sportovních
soutěží, tak i kopaná završuje celý systém v turnajích středních škol. Takovou
soutěží je Pohár Josefa Masopusta, který se koná již několik let. Všechny
okresní fotbalové turnaje hrajeme na umělé trávě stadionu v Jeseníku za
pomoci kvalifikovaných rozhodčích například pana Burďáka, kteří dávají
turnajům pečeť kvality. Proto všem, kteří se zapojují do zajištění a průběhu
turnajů patří poděkování.
Mgr. Jiří Hanefl

ELIŠKA BARTUŇKOVÁ TŘETÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY
Od 7. července do 10. července 2016 se v Italské Veroně konalo
Mistrovství Evropy v bikrose. Z České republiky zde závodilo na 70
závodníků ve všech věkových kategoriích z různých oddílů. Eliška Bartuňková
má 15 let, několik let navštěvuje zájmový bikrosový kroužek SVČ DUHA
Jeseník a skončila na krásném třetím místě. Gratulujeme.

FIRST LEGO League v ČR
V letošním jubilejním desátém ročníku robotické soutěže FIRST
LEGO League v ČR se podesáté stal celkovým vítězem v České republice
tým studentů z jesenického gymnázia, který pracuje jako náš zájmový útvar.
Tým CO3 si svým vítězstvím vybojoval postup do mezinárodního
Semifinále FLL Southeast pro země Visegrádské čtyřky a Rumunska, které
se konalo 11. a 12. 2. 2016 v Košicích a kterého se zúčastnilo nejlepších 22
týmů ze čtyř zemí.
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Vítězové v kategorii děti:
Domácí mazlíčci - 1.Kristýna Joklíková – Tori hraje na schovku, Tereza
Kavková – Luckynek
Příroda kolem nás – 1. Jana Fojtková – Podzimní krajina, Andrea Csóková
– Tři sestry, Heidi Selma Semerád – Kozel Robert, Adam Gatner –
Slunečnice
Ocenění veřejnosti: Andrea Csóková - Východ slunce v Bernarticích
Vítězové v kategorii dospělí:
Domácí mazlíčci – 1. Soňa Březinová – Oblečená-neoblečená, Blanka
Parišková – Tygr ve skalce, Magda Kuchejdová – Dobytí severu
Příroda kolem nás – 1. Kamil Filgas – Vidnavské mokřiny, Lucie
Babčáková – Podzimní Jeseník, Kamil Filgas – Manželský pár
Kachničkovi, Milan Kajnar – Splav v Mikulovicích
ocenění veřejnosti: Alice Kovářová – Když padá listí
Věřím, že focení zůstane pro děti zajímavým koníčkem, dospělí budou
své umění zdokonalovat a v dalším ročníku fotosoutěže budeme zase obdivovat
spoustu krásných fotografií.
Pavla Ježová

DĚTSKÁ SCÉNA
16. 3. - OK soutěže Dětská scéna 2016
Zúčastnilo se jí 72 dětí z 11 ZŠ. Soutěž byla velmi zdařilá, porota měla
těžký úkol vybrat z každé kategorie 4 nejlepší recitátory, kteří nás budou
reprezentovat 1.dubna v KK v Olomouci. Všem vítězům ještě jednou
blahopřeji a přeji hodně štěstí v okresním kole.
Iva Janošťáková, garant akce
VELIKONOČNÍ DÍLNA
23. 3. - Pletení pomlázky, malování vajíček, povídání o Velikonocích
Velikonoční tvoření v Duze se zúčastnilo 30 dětí, kluci i holky si
vyzkoušeli, jak se plete pravá nefalšovaná pomlázka z 8-mi vrbových proutků,
malovali jsme vajíčka technikou tupování barvou a povídali si o Velikonocích.
Jarní pohodovou atmosféru nám dotvářela velikonoční výstava Střediska
ekologické výchovy.
PUZZLEJÁDA
24.3. - Soutěž ve skládání puzzle
Čtvrteční velikonoční volno děti strávily v Duze soutěžením o
nejrychleji složené puzzle. Skládalo se ve dvou věkových kategoriích, puzzle
měly 50-100 dílků a rozhodující byly tři nejlepší časy. Děti se do skládání tak
zabraly, že někteří stihli složit všech deset soutěžních obrázků. Soutěž byla
velmi hezká a zvítězili všichni - děti si domů odnášely nejen diplomy a hezké
ceny, ale hlavně dobrý pocit z toho, jak jsou šikovní a rychlí ve skládání,
nejeden dospělý by jim to mohl závidět.

ZLATÝ LIST – SOUTĚŽ DRUŽSTEV V PŘÍRODOVĚDNĚ
EKOLOGICKÝCH DISCIPLÍNÁCH
V pátek 22. dubna jsme pořádali již 12. ročník okresního kola soutěže
Zlatý list 2016, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 44 let.
Šestičlenná družstva, která se skládají ze dvou hlídek po třech, plnila na deseti
stanovištích úkoly z těchto témat: práce pro přírodu, ochrana životního
prostředí, rostliny, rybník a řeka, les, hmyz, astronomie, houby, zvířata a
obratlovci.
V letošním roce startovalo 111 dětí z Jeseníku, Lipové - lázní,
Mikulovic, České Vsi, Javorníku a Bělé pod Pradědem. Do krajského kola,
které se konalo v Olomouci v pátek 20. května, postoupilo družstvo mladších
žáků ze ZŠ Česká Ves a družstvo starších žáků ze ZŠ Jeseník. Blahopřejeme a
současně bych chtěla poděkovat všem za spolupráci a ochotu při realizaci této
soutěže! Jmenovitě Michalu Ulrychovi z CHKOJ, Michalu Schifnerovi z
Českého rybářského svazu, Ing. Petru Kučákovi a Ing. Jakubu Matuškovi
- Lesy ČR a Bc. Veronice Pavelkové, demonstrátorce naší hvězdárny.
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Poslední březnový den se sešli v SVČ Duha amatérští fotografové
všech věkových kategorií na vernisáži svých fotografií. Téma fotosoutěže bylo
Příroda kolem nás, zajímavou kategorií byli Domácí mazlíčci. Zúčastnilo se 31
fotografů, kteří zaslali celkem 162 nádherných inspirativních fotografií
Jesenicka, zvířat a přírody. Odborná porota měla opravdu nesnadnou práci
vybrat ty nejlepší. Fotografie byly k nahlédnutí na webu, v Duze a díky
spolupráci s MKZ i v IC v Katovně, proběhlo také hlasování veřejnosti. Díky
sponzorským firmám Autocont a Glasso.cz jsme mohli všechny fotografy
ocenit – nejlepší získali skleněné památeční plakety a všichni fotografové
kořenky s logem soutěže, které symbolizují fotografování jako koření života.
Vítězné fotografie se stanou součástí putovní výstavy, můžete je shlédnout
v Katovně, v Duze a později na výstavě v Kapli.
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jednoznačně vedou exkurze v odchovnách a na zahradě. Přijďte se podívat i
vy! Na zahradu má veřejnost přístup každý všední den od osmi do dvou hodin
a u zvířátek se můžete zastavit během měsíce září, kdy již tradičně probíhají
dny otevřených dveří. Těšíme se na vás i vaše děti.
Ing. Jana Hálová

BESEDA KE DNI ZEMĚ
V úterý 26.4. přišel do DUHY popovídat o naší přírodě pan Michal
Ulrych z CHKO Jeseníky. Jako každým rokem, jsme se u příležitosti Dne
Země, sešli v klubovně Áčko a dozvěděli se spoustu zajímavostí o místní
fauně i flóře, jak bychom se měli k naší přírodě chovat a zvelebovat si ji.
Děkujeme mockrát panu Ulrychovi za krásnou a velmi záživnou besedu.
Mgr. Marie Horáčková

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
Koloběžkové zápolení v areálu bývalého kláštera sv. Voršily proběhlo
ve čtvrtek 19.5. a přilákalo kluky i holky na koloběžkách. Soutěž vymyslely
děti z kroužku Reportér v Duze a díky spolupráci s vychovatelkami družiny ZŠ
Průchodní se nám podařilo ji zorganizovat. Děti startovaly na trať s
překážkami, vyzkoušely si jízdu zručnosti, podjíždění, slalom, přenášení vody
za jízdy i jízdu přes lávku. Nejšikovnější získali diplom, královna koloběžka
korunu a všichni účastníci sladkou odměnu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V PRIESSNITZOVÝCH LÁZNÍCH
Letošní poslední aprílový den i svatojakubská noc je za námi. Nevíme,
kolik čarodějnic a magii ovládajících ženštin se sešlo na bájných Petrových
kamenech. Víme ale, že v lázních se to jimi jen hemžilo. Na stanovištích
úžasných čarodějek z Duhy si děti mohly vyzkoušet Létání na koštěti,
Přikládání polínek do pece, Ochutnávání čarodějných lektvarů, Čarodějnickou
chůzi ve výškách, Závody na kouzelné koloběžce, Lukostřelbu a další zábavné
soutěže. Malí čarodějové a čarodějky si mohli nechat namalovat strašidelnou
kouzelnou masku na obličej. Už teď se těšíme, jaké překvapení přinese
svatojakubská noc příští rok.

ASTRONOMOVÉ ZA POZNÁNÍM
20. května se o půl osmé ráno sešla skupinka osmi mladých příznivců
poznávání vesmíru, aby za doprovodu vedoucího astronomického kroužku a
paní Hálové společně navštívili hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.
V tomto komplexu budov se nachází již patrně nejstarší a dosud plně funkční
planetárium z 50. let minulého století. Po příjezdu do Nového Hradce Králové
následovala pěší procházka k planetáriu po tzv. galaktické stezce, která na
svých zastaveních zdůrazňuje významné objekty naší Galaxie a je postavena
v měřítku 1 : 1 miliardě. Prohlídka planetária započala ve staré budově, kde se
nás ujali průvodci a vědečtí pracovníci v jedné osobě – tak, jak už to ostatně
v podobných institucích bývá. Na začátku uvedli důležitost naší návštěvy
spočívající v tom, že z návštěvníků astronomických kroužků se rodí noví
studenti a následně vědci v tomto náročném, ale nesmírně zajímavém oboru a
tomu byla věnována i následná prohlídka. K vidění toho bylo mnoho. Prohlídka
začala na hvězdárně, představením dalekohledů a promítnutím Slunce. Cestou
z hvězdárny byl proveden důkaz o rotaci země za pomoci Focaultova kyvadla a
krátké nahlédnutí do starého planetária a pak už přímo do nové budovy
digitálního planetária. Zabývat se architektonickým řešením by bylo na
samostatný článek, je velmi důkladně promyšlené, nás však zaujala trochu
nadstandardní prohlídka. Po zhlédnutí úvodních exponátů jsme se přesunuli do
samotného zákulisí planetária a mohli obdivovat techniku umožňující takovýto
zážitek. Digitální planetárium v Hradci funguje na základě pěti Zeissových
projektorů, které jsou sladěné s vysokou přesností a umožňující nasimulovat
zážitek „s nejlepší tmou“. V samotném sále nám průvodci ukázali několik

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
S koncem května skončila pravidelná zájmová činnost SVČ DUHA –
tedy i kroužky střediska ekologické výchovy a my můžeme bilancovat. Stejně,
jako každý rok i tentokrát byly naším největším „tahákem“ chovatelské
kroužky, kterých jsme od října do května otevřeli 11, a které navštěvovalo
každý týden 120 dětí a žáků. Na své si, ale přišli i milovníci terarijních zvířat,
koní, včel a ryb – všechny tyto zájmové útvary jsme měli v letošní nabídce
nejen v prostorách Střediska ekologické výchovy, ale také ve škole na ulici
Boženy Němcové. K náplni SEV ale patří nejen kroužky týkající se zvířátek.
Můžeme se pochlubit nádhernou zahradou, na které si návštěvníci z řad
veřejnosti i školních kolektivů můžou prohlédnout naučnou stezku dřevin a
hornin a potěšit se prohlídkou krásných skleníků se spoustou cizokrajných
rostlin. Od letošního června jim tuto prohlídku zpestří keramické dekorativní
předměty umístěné v záhoncích nebo roztomilé dřevěné hříbky a nové lavičky.
Ale středisko ekologické výchovy nabízí kromě pravidelné zájmové činnosti
také výukové programy pro kolektivy základních a mateřských škol, které
vhodně doplňují učivo v přírodovědně zaměřených předmětech. A tak, jako
jsou z kroužků nejoblíbenější ty chovatelské, ve výukových programech

-3-

režimů planetária. Například film Kosmické srážky nebo semiautonomní
ovládání průletu vesmírem za pomoci konzolového ovladače. Ukončení
prohlídky proběhlo v expozici zabývající se různými druhy energie a jejich
využitím v současnosti, pak už jen nákup suvenýrů a cesta domů. Zájezd se
povedl a účastníci byli velmi nadšení. Snad to aspoň u některých podpořilo
větší zájem o astronomii a třeba někteří z nich budou v budoucnu provázet
další generace „kroužkařů“.
David Žichovský, vedoucí Astronomického kroužku
ZLATÁ VČELA 2016 - OBLASTNÍ KOLO

botanika a poznávání včelařských pomůcek. Tento rok byly bodovány i dvě
nová praktická stanoviště – stloukání rámků a značení trubců. Nejlepší šestku
soutěžících z této části čekala ještě práce přímo ve včelách na školní včelnici
Libáň. Teprve zde byla vybrána trojice těch nejlepších, kteří budou naši
republiku reprezentovat na Mezinárodním setkání včelařské mládeže (IMYB
2016), jež proběhlo v Praze ve dnech 30. 6.- 3. 7. 2016.
vedoucí ZÚ Včelaři Pavla Ježová
PRVNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST V DUZE
31. května jsme v naši krásné zahradě uspořádali 1. Zahradní slavnost,
kterou jsme pořádali k ukončení činnosti všech zájmových útvarů v Duze.
Počasí sice trochu zlobilo, ale nikomu náladu nepokazilo. Bylo připraveno
mnoho soutěží, her, kolo štěstí a také soutěž O nejroztomilejšího mazlíčka.
Překvapením byla i výzdoba zahrady keramikou, kterou celý rok připravoval
ZÚ Keramika dospělých. Na závěr byl připraven táborák s opékáním špekáčků.
Iva Janošťáková
ZÁJEZD DO DINOPARKU VE VYŠKOVĚ
Den dětí jsme oslavili pěkným výletem do Zookoutku a Dinoparku ve
Vyškově, kam jsme ve středu 1. června zavítali s autobusem plným natěšených
dětí. Unikátní zábavný a vzdělávací park nám nabídl jedinečný pohled do
historie. V parku jsme viděli modely dinosaurů (statické i robotické) ve
skutečných velikostech, 4D kino, paleontologické hřiště, naučnou stezku a
denní hvězdárnu. Ihned po příjezdu nás čekal svět dávno vyhynulých
dinosaurů, kteří obývali naši planetu před více než 65 miliony let. Někteří
opravdu vypadali jako živí, mrkali na nás, dokonce se hýbali a leckterý nás
vystrašil velkým řevem. Dětem se samozřejmě moc líbilo vylézt si na ně,
sednout si do dinosauřího vejce a podívat se na příběh mláděte ve 4D kině.
Prohlédli jsme si také zookoutek, který napodoboval starý statek se zvířaty.
Počasí nám přálo, až na déšť, který nás přepadl při zpáteční cestě vláčkem, ale
trochu zmoknout k pořádnému výletu za dobrodružstvím přeci patří. Doufáme,
že všechny děti byly spokojené a odvezly si spoustu krásných zážitků a
vzpomínek.
Mgr. Marie Horáčková

Sobota 7.5. patřila v Šumvaldu mladým včelařům - změřili si své
včelařské znalosti a dovednosti v oblastním kole soutěže Zlatá včela. Úkoly
nebyly jednoduché, test včelařských znalostí, poznávání rostlin a stromů,
určování a popis funkce včelařských pomůcek, druhy úlů, mikroskopování,
určování preparátů a hlavně včelařská praxe. Děti popisovaly správnou práci se
včelami a ve včelstvu, které jsme pozorovali ve skleněném úlu, určovali matku,
trubce a dělnice. Jeseničtí mladí včelaři bojovali statečně, mladší děti se
umístily v druhé desítce, starší děti však vybojovaly medailová místa - Eliška
Dihlová 3.místo a Christo Stojčev 2.místo. Riči nás bude reprezentovat v
celostátním kole Zlaté včely, které se bude konat 20. -22. 5. v SOUV - VVC,
o.p.s. Nasavrky. Krásný den jsme zakončili výletem na hrad Šternberk. Práce
se včelami, pozorování sounáležitost přírody a souvislosti mezi včelami a
opylováním rostlin, bez kterého by lidstvo trpělo hlady, stáčení medu a
zvládnutí včelařských dovedností je nádherný koníček. Včelaření je v dnešní
době na vzestupu a my mladí včelaři z Duhy Jeseník jsme rádi, že se za
podpory ZO ČSV Jeseník můžeme včelařením zabývat. Rádi mezi sebou
přivítáme další děti a mládež, přijďte se podívat do našeho kroužku každé
pondělí 14:30 - 16:00 v Duze.
vedoucí ZÚ Včelaři Pavla Ježová
CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE ZLATÉ VČELY NASAVRKY
20.-22.5. 2016 proběhl ve včelařském učilišti v Nasavrkách již 18.
ročník celorepublikového finále soutěže ZLATÁ VČELA 2016. Sešlo se tu
celkem 36 výherců z oblastních kol, z Jeseníku postoupil Christo Stojčev a jako
náhradník Eliška Dihlová. Nejlepší mladí včelaři z celé republiky soutěžili a
porovnávali své teoretické i praktické znalosti. V pátek byla soutěž zahájena
vědomostním testem a následovala obhajoba prací, které soutěžící psali jako
vstupní úkol. Soutěž pokračovala v sobotu, kdy se museli poprat celkem s šesti
disciplínami. Již tradičně se tu objevila včelařská praxe, anatomie včel,

Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2016/ 17 je k dispozici na www.duhajes.cz
.
Upozorňujeme, že kroužky se otevírají pouze při dostatečném množství zájemců.
TĚŠÍME SE NA VÁS
Mgr. V. Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník
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