zaposlouchat do vystoupení dětí z Duhy, které nás naladily na poetickou notu. Na flétničku
zahrála Gábinka Rolníková a píseň z Popelky zazpívala Eliška Dihlová. I díky
sponzorským firmám Autocont, Jeskloma a Xocolatl jsme mohli všechny fotografy ocenit
– nejlepší získali termolahve, fotoalba, jesenickou ručně vyráběnou čokoládu 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 na výstavě v Kapli. Děkujeme všem fotografům a těšíme se na příští ročník.

Středisko volného času DUHA Jeseník
Průchodní 154, Jeseník 79001
www.duhajes.cz duha@duhajes.cz
T 584 401 262 - 777 945 741

Tykadlo 2.

ZLATÝ LIST 2017
V pátek 21. dubna jsme pořádali již 13. ročník okresního kola soutěže Zlatý list
2017, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 45 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 107 soutěžících z Jeseníku, Lipové lázní, Mikulovic, České Vsi, Javorníku, Bělé pod Pradědem, Zlatých Hor a Vápenné. Do
krajského kola, které se konalo v Olomouci v pátek 19. května, postoupilo družstvo
mladších i starších žáků ze ZŠ a MŠ J. Schrotha Lipová – lázně. Blahopřejeme! Současně
bych chtěla poděkovat všem svým kolegům za spolupráci a ochotu při realizaci této
organizačně náročné soutěže. Jmenovitě pak Michalu Ulrychovi z CHKOJ, Ing. Petru
Kučákovi a Ing. Jakubu Matuškovi - Lesy ČR a Veronice Pavelkové, demonstrátorce naší
hvězdárny.

2016/ 2017
JARNÍ PRÁZDNINY V DU ZE
Poslední únorový týden si děti na jesenicku užívaly prázdniny. V Duze byl pro
děvčata i chlapce připraven zajímavý program. V pondělí si děti dekorovaly lžičky
ozdobami z fima, sami si hmotu zpracovali, vymýšleli si srdíčkové, zvířecí nebo květinové
motivy a vyrobili si úžasné lžičky na zmrzlinu nebo do čaje. Druhá část programu patřila
počítačovým hrám, Xboxu a společenským hrám. Před obědem si děti zašly na duhovou
zahradu, podívat se na mývala Mapinku a zkontrolovat, jestli už létají včelky. Můžeme
potvrdit, že včely už létají, začínají hledat první jarní květy a blíží se jaro. Úterý patřilo v
Duze zvířátkům, děti si mohly prohlédnout odchovny hlodavců, terarijních zvířat, andulky i
rybičky. Zvířátka potřebovaly nakrmit, pohladit a děti se tohoto úkolu rády zhostily. Za
odměnu si pak mohly vyrobit papírovou zvířecí loutku. Ve středu přišlo na řadu vyrábění
látkových tašek, které si děti podle vlastní fantazie zdobily barvami na textil, technikou
stříkání barvy, razítkování a dokreslování. Motivem této výtvarné dílny byl jarně vysmátý
smajlík. Doufáme, že se dětem jarní prázdniny líbily a zúčastní se i dalších zábavných akcí
a dílniček.

KAMARÁDKA KOČKA
Od března probíhala keramická soutěž Kamarádka kočka. Zúčastnilo se jí 96
chlapců a dívek ze všech keramických ZÚ, ZÚ Dívčí klub, Tvořínek, Dárky pro radost a
ze ZŠ Vápenná. Tvůrci nejzajímavějších koček získali diplomy a drobné ceny. Všechny
výrobky byly vystaveny v SVČ DUHA.
JESENIČTÍ VČELAŘI VYBOJOVALI 1.MÍSTO - ZLATÁ VČELA
ŠUMVALD 2017
V květnu se do Šumvaldu sjeli mladí včelaři ze severu Olomouckého kraje změřili si své včelařské znalosti a dovednosti v oblastním kole soutěže Zlatá včela. Úkoly
byly různé, 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, určovaly matku, trubce a
dělnice a v mikroskopech rozeznávaly části těla včely a popisovaly jejich funkce. Z
Jeseníku se zúčastnilo 8 mladých včelařů, mladší děti se umístily na pěkných místech,
starší děti pak vybojovaly už druhým rokem medaile - Eliška Dihlová 3.místo a Tereza
Hošková 1.místo! Terezka nás bude reprezentovat v celostátním kole Zlaté včely v
Nasavrkách. Po soutěži si děti zasloužily výlet do Uničova a prohlédly si velkoobchod s
tropickými rybami a korály. V kroužku jsme pak skvělé úspěchy našich mladých včelařů
oslavili. Kroužek mladých včelařů se schází v SVČ DUHA každé pondělí od 15:30 a stará
se o včelstva na zahradě Duhy, za podpory ČSV ZO Jeseník. Rádi mezi sebou přivítáme
další mladé

FOTOSOUTĚŽ 2017
PŘÍRODA A PŘÍRODNÍ ŽIVLY NEJEN JESENICKA
Krásnou tradiční akcí se stává jesenická fotosoutěž. Pořadatel SVČ Duha Jeseník ve
spolupráci s IC Katovna za podpory Města Jeseník vyhlásil letos již II. ročník. Během
ledna a února postupně přicházelo spoustu nádherných dechberoucích fotografií, které se
postupně zveřejňovaly na fb Duhy. V březnu se z fotografií vytvořil dvacetiminutový film,
který mohly shlédnout děti v Duze, veřejnost v Katovně nebo na fb a hlasovat pro ty
nejkrásnější. Zúčastnilo se 44 fotografů, dětí i dospělých a zaslali celkem 205
inspirativních fotografií přírody a přírodních jevů. Odborná porota měla opravdu
nesnadnou práci vybrat ty nejlepší. Výstavu zahájiIa místotstarostkyně Jeseníku paní
Zdeňka Blišťanová pozváním na akce k výročí založení města. Poté už jsme se mohli
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včelaře a včelařky.

odbornou a pak vypracují slohovou práci na zadané téma, v Dějepise se otázky týkají
určitého historického období a nechybí ani obrázky architektury a zajímavých historických
osobností, v Matematice jsou stěžejní slohové úlohy, které procvičí logické uvažování
soutěžících, chemická olympiáda prověří studenty v chemických znalostech a
dovednostech, zeměpisné znalosti se zase projeví v práci s mapou a důkladném testu.
Jazykové olympiády jsou pro studenty zajímavé, změří své dovednosti nejen v jazykovém
testu, ale hlavně v konverzaci na vybrané téma. V biologické olympiádě si studenti kromě
teorie vyzkouší i praxi a práci s mikroskopem. Zajímavé jsou také olympiády matematická
Pythagoriáda a fyzikální Archimediáda. Pro děti a studenty, kteří mají rádi knihy, básně a
literární texty, je určena soutěž v recitaci – Dětská scéna a Wolkerův Prostějov. Starší děti
z jesenických škol se také rády zapojují do Přírodovědného klokana – soutěže v přírodních
vědách. Úspěšní řešitelé poté postupují do krajského kola, pokud tam uspějí, jsou pozváni
do ústředního kola, kde se sejdou opravdu jen ti nejlepší. U některých olympiád bývá
ústřední kolo formou několikadenního soustředění a je pro všechny zúčastněné odměnou.
Jsme rádi, že máme na Jesenicku tolik nadaných dětí, které se sjíždí ze všech škol
z okolí a měří své znalosti a dovednosti v okresních kolech předmětových soutěží. Studenti
jsou často úspěšní i v krajských kolech. Fotografie ze soutěží a výsledkové listiny najdete
na webových stránkách Duhy. Soutěže vyhlašuje MŠMT a organizačně spolupracujeme s
KÚ Olomouckého kraje a DDM Olomouc. Děkujeme učitelům, kteří celý rok děti
připravují a neváhají věnovat soutěžím svůj volný čas a energii. V neposlední řadě patří dík
i garantům soutěží a učitelům, kteří se účastní v porotě. Těšíme se na další ročník olympiád
s talentovanými studenty.
Pavla Ježová
garant OK soutěží SVČ DUHA Jeseník

OPĚT ZLATÍ A STŘÍBRNÍ…
K největším úspěchům bezesporu patří již tradiční účast v .robotické soutěži
FIRST LEGO League. Máme zlato i stříbro z finále FLL 2016! Vítězem se stal tým
R.U.R., jen o dva body za ním skončil tým CO3. Do Semifinal FLL Southeast
v maďarském Debrecenu, postoupily oba týmy. Během let si vybudovali neotřesitelnou
pozici na české robotické scéně, kde zatím nenašli přemožitele. Díky svým úspěchům v ČR
si členové našich týmů každoročně měří síly, znalosti a schopnosti se svými evropskými
vrstevníky v mezinárodních kolech. Dvakrát (v letech 2007 a 2011) postoupily naše týmy
ze středoevropského finále FLL sedmi zemí až na Otevřený evropský šampionát, ale
postup na World Festival FLL ve sbírce úspěchů stále chyběl. Až letos se týmu CO3
podařilo vybojovat postup do USA do St. Louis, kam se doposud ještě žádný český
tým nepodíval.
POHÁDKOVÝ LES
Čerti, ježibaba, princ, vodník, Popelka, Karkulka, Budulínek, Kocour v botách,
Princezna, Rumcajs a Manka se sešli o víkendu ve Smetanových sadech a proměnili je v
Pohádkový les. V krásném slunečném odpoledni si děti užily pohádkové úkoly a na
vyznačené trase objevovaly svoje oblíbené pohádkové postavy. Dospělí si zavzpomínali na
dětství a děti si užily spoustu zábavy. Za splněné úkoly a pokud poznali pohádku, dostali
všichni razítko na pohádkovou kartu, kterou na konci trasy odevzdali klaunovi. Za to
získali medaili, balónek a zatočili si kolem štěstí. Nakonec si z kouzelných pytlů vylosovali
odměnu. Součástí celé akce byla také zábavná zóna pro děti – mohly řádit ve skákacím
hradu, na dětském hřišti, nechat si namalovat obličej nebo si koupit zmrzlinu a další
dobroty. Na dospěláky čekal gril a posezení na letní zahrádce.
Pohádkový les pro děti připravilo Středisko volného času DUHA Jeseník ve spolupráci s
MŠ Karla Čapka a herci divadelního souboru Nezakopneš, k 750.letému výročí založení
města Jeseník. Za spolupráci děkujeme Tenisovému klubu Jeseník a MKZ Jeseník. Akce se
zúčastnilo skoro 450 dětí s rodiči. Věříme, že se stane krásnou každoroční tradiční akcí ke
Dni dětí a že za rok Smetanovy sady znova ožijí pohádkami.

LETNÍ TÁBORY
Letošní tábory byly opět částečně financovány prostřednictvím dotace
z Projektu prevence kriminality MVČR, který bezplatně zajistil pobyt pro děti ze
sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin doporučených orgánem sociálně-právní
ochrany dětí. Děkujeme za nadstandartní spolupráci v této oblasti s Městskou policií
Jeseník.

PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE V OKRESE JESENÍK
Každým rokem se talentovaní studenti základních a středních škol zúčastňují
soutěží v oboru, který je jim blízký a v kterém vynikají svými znalostmi a schopnostmi.
Předmětových soutěží je celá řada, základní kola probíhají již většinou na podzim na
jednotlivých školách, z nich pak vzejdou nejlepší studenti a postoupí do okresního kola.
Okresní kola pořádá Středisko volného času Jeseník, zaštiťují je garanti
jednotlivých olympiád a odbornost zajišťuje předmětová komise složená z učitelů,
profesorů a odborníků v daném oboru. Příprava olympiády není jednoduchá a probíhá
během celého roku. V okresních kolech jsou otázky složitější a zadání náročnější, žáci a
studenti se musí dlouho dopředu připravovat a vzdělávat. Zadání úkolů je vždy tajné a
každý ročník má většinou určené nějaké zajímavé téma, kterého se otázky týkají. Soutěžící
mají na splnění úkolů daný časový limit. Například v Olympiádě z českého jazyka plní část

LÉTO NA BAZÉNĚ.
Začátek prázdnin byl pro všechny vodychtivé děti připravený příměstský tábor
„Léto na bazéně“. Už samotný název napovídá, že tábor byl určený pro všechny děti, které
mají rády plavání a pohyb ve vodě na všechny způsoby. Každé ráno od pondělí až do pátku
jsme odjížděli autobusem do České Vsi, kde jsme téměř celý den trávili na místním krytém
bazénu. Děti se dopoledne převážně věnovaly intenzivní výuce plavání, kdy se snažilly
posunout úroveň svých plaveckých dovedností, nebo, a to především v případě těch
nejmenších, se učily základům plavání a pohybu ve vodě. V poledním čase nás vždy čekal
oběd v hotelu Zlatý Chlum, no a odpoledne to už bylo především o řádění ve vodě dle
libosti. Navíc nám i několik málo dní přálo počasí, takže jsme mohli kombinovat pohyb ve
vodě s různými pohybovými aktivitami v prostorách zdejší venkovní zahrady. Je třeba
zdůraznit, že se na tomto táboře sešly děti, které vodu a pohyb v ní milují a také proto se
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tábor „Léto na bazéně“ tak skvěle vydařil. Závěrem bych chtěl moc poděkovat personálu
krytého bazénu v České Vsi, v čele s paní vedoucí Žákovou, za výbornou spolupráci a
vstřícnost z jejich strany. Pevně doufám, že příští prázdniny se sejdeme přinejmenším ve
stejném počtu a užijeme si znovu pět dní radosti, pohybu a skvělé zábavy.
EXPEDICE BAŤŮV KANÁL
Pod názvem „Expedice Baťův kanál“ by si obyčejný a nezasvěcený člověk mohl
představit víceméně cokoli. Od plavby lodí po tomto technickém skvostu z minulého století
až po objevování míst s tímto dílem spojených. Nicméně ti více zasvěcení vědí, že hlavní
náplní tohoto pobytového tábora bylo trošku něco jiného. Mezi ty zasvěcené patří mladí
rybáři, kteří propadli vášni rybaření a tomuto hobby se již nějaký čas věnují nebo se
právoplatnými rybáři stali tento rok. A tyto uvedené indicie již určitě postačí i těm zcela
nezasvěceným, aby zjistili, že hlavní náplní tábora „Expedice Baťův kanál“ bylo rybaření.
Dětí odcestovaly vlakem na konci července směrem do Veselí nad Moravou, odkud pak
pokračovaly lodí až na plavební komoru Vnorovy. Tady si postavily stany a vybudovaly
malý tábor, zázemí a útočiště, ze kterého pak vyrážely na své rybářské výpravy. A protože i
my rybáři jsme tvorové společenští, mnozí z nás jsou sportovně založení a milujeme nejen
vše, co žije ve vodě i okolo ní, ale rádi se ve vodě koupáme a řádíme v ní dle naší libosti a
možností, tak i tady jsme se kromě rybaření věnovali koupání a plavbě na plavidlech všeho
druhu do sytosti. Navíc počasí nám přálo až moc, takže žádné zvláštní rybářské úlovky
nebyly, ale to bylo zcela vyváženo úžasnou atmosférou, která zde po celých šest dní
panovala. Na úspěšném průběhu našeho tábora se podíleli nejen skvělé děti, organizátoři a
pomocníci ze strany rodičů, ale také pan a paní Šulcovi, díky kterým se mohla celá akce
uskutečnit a kteří se o nás po celou dobu starali s velkou péčí. Děkujeme také MO ČRS
Javorník, která nám poskytla neocenitelnou pomoc v oblasti rybářských potřeb a vybavení
pro naše mladé rybáře. Takže, přátelé rybáři, za rok na „Expedici Baťův kanál“ zase na
viděnou.
Bc. Daniel Krčmář
TÁBOR FILMAŘ A FOTOGR AF
Jak nastavit fotoaparát, zaměřit, zvolit kompozici a správné světlo si vyzkoušely
děti na příměstském táboře Filmař a fotograf v Duze. Děti si užily celý týden focení a jeden
den natáčení a stříhání filmu, v pátek pak každý vybral jednu fotografii na vernisáž, kde si
je mohli prohlédnout rodiče. Kromě focení jsme zažili také spoustu zábavy na výletech,
prohlédli si zámek v Javorníku, řádili na bazénu v České Vsi a nevynechali ani zajímavou
exkurzi na základnu jesenických hasičů. Tábor jsme zakončili táborákem s opékáním
špekáčků a návštěvou hvězdárny. Odvážní táborníci si také zahráli noční hru „Plížená k
pirátské svíčce“. Nevynechali jsme ani oblíbené noční spaní v Duze. V celotáborové hře
Cestovatelé časem děti navštívily různé epochy dějin a dostaly se až do budoucnosti.
Doufám, že na tábor plný her, soutěží, zábavy a focení, budou děti rády vzpomínat.
TÁBOR PŘÍŠERKY SRO
Bestíci a Příšerky se sešli na příměstském táboře v Duze a na programu nebylo
strašení, ale zábava, hry, výlety, soutěže a výtvarné dílničky. Děti si vyrobily táborové
vlajky, vymyslely pokřik a mohly začít soutěžit a sbírat postavičky příšerek. Pondělí jsme
zahájili výrobou keramických lampiček - městeček pro příšerky, vyráběním květinových
obrázků a soutěží ve střelbě z luku. Další den jsme navštívili Priessnitzovy lázně, kde jsme

vyzkoušeli léčebné prameny, zabloudili si v bludišti, zacvičili na strojích a zahráli si
vyvolávku zvířat. Ve středu si děti prohlédly exotická zvířata a ptactvo ve Faunaparku v
Lipové a vyrobily voňavé levandulové polštářky. Čtvrtek byl nejlepší táborový den - začali
jsme exkurzí v hasičárně, kde jsme si prohlédli hasičská auta, techniku, vyzkoušeli si, jak
se nosí přilba a jak se hasí vodou. Z plošiny jsme si mohli prohlédnout Jeseník jako na
dlani. Děkujeme hasičům směny C za skvělou exkurzi! Odpoledne děti soutěžily v pečení a
mohli jsme ochutnat výborné jablečné šátečky a kakaové sušenky. Odpoledne jsme
zakončili rejem příšerek a opékáním špekáčků. Odvážné příšerky se mohly zúčastnit spaní
v Duze a v noční hře „Hledání pokladu“ objevit starou čarodějnici, která jim za splněné
úkoly vydala poklad. Pátek jsme zakončili polštářovou bitvou a posledním nástupem
s vyhlášením vítězů a nejlepších táborníků. Snad se všem příšerkám tábor líbil a za rok
zase AHOJ!
Pavla Ježová
TÁBOR DUHOVÉ HRÁTKY SE ZDRAVÍKEM
Od posledního červencového dne se na příměstském táboře Duhové hrátky se
Zdravíkem sešlo 21 dětí ve věku od šesti do deseti let. Počasí nás trochu potrápilo, ale
naštěstí nikoho nepotkal úpal ani úžeh, a tak si děti tento tábor moc pěkně užily. Kromě
spousty a her a zábavy jsme se podívali na oblíbené hřiště v Písečné, do Lázní, na bazén,
do jeskyní a největším překvapením byla páteční návštěva cvičiště pro psy, na kterém nám
Olinka, Ťapka, Ben a Deborka předvedli, co všechno umí a jak moc je to baví. I letošní
„Zdravík“ děti bavil a už teď se všichni těšíme na příští rok….
PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
I když nám počasí úplně nepřálo, všichni jsme si letošní Putování za pokladem
náramně užili. Stihli jsme Rejvíz, Faunapark, lanové centrum, bazén i jeskyně a k tomu
jsme zažili spoustu zábavy!
Ing. Jana Hálová
DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA
První prázdninový týden se konal již tradiční příměstský tábor „Dívčí duhová
dílna“. V dopoledních hodinách si děvčata vyzkoušela různé výtvarné techniky, v
keramické dílně si dívky vyrobily kočičky, z hmoty FIMO si ozdobily lžičky. Vyzkoušely
si korálkování – vznikly tak krásné náramky. Líbilo se i zdobení triček vlastními
šablonami a razítkováním, výroba mýdélek pod vedením p. Marie Horáčkové. Také si
vyzkoušely malování uhlem v přírodě. Vznikly tak krásné obrázky naší Vodní tvrze. Tábor
jsme si zpestřili výletem na Lesní bar, kde děvčata hledala poklad, dále soutěžemi na
krytém bazénu a vycházkou do lázní.
HRÁTKY S ANGLIČTINOU
Tento příměstský tábor byl určen hlavně těm, kteří si chtěli zopakovat angličtinu
nebo se naučit nová slovíčka. Účastnici si jazyk opakovali formou her, soutěží, kvízů,
naučili se nové básničky a písničky. V odpoledních hodinách byl pro děti připraven
oddechový program
v podobě sportovních soutěží a výletů. Navštívili jsme krytý bazén, lázně. Nejvíce se však
dětem líbilo na dětském hřišti Cihelna v Písečné, kde si mohly opéct špekáčky a jako
překvapení je tam čekala soutěž v angličtině a hledání pokladu. Program jsme obohatili o
zdobení polštářků vlastními šablonami a výrobou mýdel pod vedením p. Marie Horáčkové.
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Největším překvapením byla exkurze do místní čokoládovny, kde se děti na vlastní oči
seznámily s výrobou čokolády, kterou mohly i ochutnat.
Iva Janošťáková
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MALÍ KUCHAŘÍCI
Již tradiční tábor Malí kuchaříci proběhl v týdnu od 10.7. do 14.7. 2017. Celkem
bylo přihlášených 21 dětí. Každý den si děti vařily celý oběd – polévku hlavní jídlo a
moučník ve třech družstvech, která se střídala. Odpoledne jsme věnovali krátkým výletům
do okolí a výtvarnému tvoření. Byli jsme na celodenním výletě na Ranči Orel v lanovém
centru, na bazéně v České Vsi a ve Vodní tvrzi.
VÍKENDOVÝ TÁBOR MUNA MIKULOVICE
Poslední víkend v červenci se uskutečnil v prostorách skautské základny
v Mikulovicích již tradiční víkendový tábor „Policie baví děti“. Celkem 24 dětí strávilo
víkend klasickou táborovou činností – hry, výlety, plavání, tvoření, opékání buřtů. Tento
tábor je zaměřen na seznámení se s prací složek integrovaného záchranného systému a
prevencí nežádoucích událostí v daných oblastech.
POBYTOVÝ TÁBOR DOLNÍ MORAVA
V týdnu od 15. do 22.7 2017 jsme odjeli s 25 dětmi na pobytový tábor na Dolní
Moravu. Byli jsme ubytovaní na chalupě „U Opičáka“. Celý týden nám přálo počasí, a tak
jsme všechny naplánované výlety a aktivity mohli uskutečnit. Nejnáročnější celodenní túra
byla na Kralický Sněžník, kdy jsme ušli 25km, a musím pochválit všechny účastníky za
výborný sportovní výkon. A protože je na Dolní Moravě spousta atrakcí a zábavy nemohli
jsme je vynechat – vyjeli jsme lanovkou a prošli jsme Stezku v oblacích, navštívili
Mamutíkův vodní svět, projeli se na bobové dráze. Celým týdnem nás provázela
celotáborová hra Osadníci, a nedílnou součástí tábora bylo i vyrábění a výtvarné tvoření.
Mohu říci, že se tábor po všech stránkách vydařil a už teď se těšíme s vámi se všemi příští
rok nashledanou.
Zdeňka Pěkná
ADVENTURE CAMP 2017
Spolek HOROLEZCI Jeseník ve spolupráci se SVČ DUHA Jeseník a za podpory
projektu „MLADÝ SPORTOVEC“ se rozhodl o prázdninách uspořádat letní příměstský
tábor pro děti a mládež z okolí Jesenicka. Náplň byla zaměřena kromě lezení také na pohyb
a pobyt v přírodě. Celý tábor potom vyvrcholil nocováním pod širým nebem .A jak to celé
probíhalo? V pondělí ráno se všichni účastníci sešli na autobusovém nádraží. Nejprve jsme
se odebrali do blízkých Smetanových sadů, kde proběhlo několik seznamovacích her. Poté
jsme se vrátili na „autobusák“ a odjeli směr Bělá pod Pradědem na Kalafatičovu plotnu,
kde proběhl hlavní program. Táborníci byli rozděleni na dvě skupiny. Podle těchto skupin
se celou dobu střídali na stanovištích, ale také mezi sebou tyto družstva soutěžila o různý
materiál potřebný k programu. V pondělí tedy probíhalo lezení a seznámení se s pohybem
v horách, co si na sebe obléci, co si vzít s sebou, ale také třeba orientace v mapě.
Vyvrcholením byla orientační hra v lese o získání deníčku, do kterého si děti zapisovaly
celý program našeho tábora. Aby si naši účastníci odnesli také nějakou památku, dostali
tričko, které si výtvarně upravili dle sebe.V úterý jsme se opět sešli na autobusovém
nádraží a odtud vyrazili směr Čertovy kameny. Během cesty spolu obě družstva bojovala o
různé věci potřebné k vyrobení bivaků (nouzových přístřešků), které potom během celého

dne ve dvojicích děti budovaly. Kromě toho bylo samozřejmě na programu lezení a
slaňování na „Čertovských plotnách“. Ve středu ráno nás vlak zavezl na Ramzovou, kde
nám členové Horské služby ukázali, jak na první pomoc. Kromě toho bylo zajímavé
poslouchat historky, kterých mají záchranáři více než dost. Odpoledne si potom družstva
zvolila cestu, kterou se vydala zpět, směr Jeseník. Děti si cestu určovaly sami bez
nápovědy instruktorů. Během cesty také plnily úkoly, díky kterým získávaly zápalky pro
svůj poslední denní úkol, a to rozdělání ohně. Vše se povedlo a obě družstva se dostala zpět
do Jeseníku. Čtvrteční den jsme z části strávili v lanovém centru uprostřed Adrenalin parku
v České Vsi a druhou část dne hledala družstva cestu z lesa, kam jsme je zavezli se
zavázanýma očima a odvedli mimo cesty. Tentokráte neměli k dispozici mapu ani busolu.
Přesto se jim podařilo nalézt cestu zpět domů. V pátek jsme cestou z Jeseníku na Čertovy
kameny nechali družstva soutěžit, tentokráte o suroviny na vaření. Během dopoledne si děti
z těchto potravin uvařily oběd. Odpoledne se táborníci učili jednu z nouzových technik při
lezení a tím bylo prusíkování (šplhání na laně pomoci smyček na něm uvázaných). Kromě
toho přišlo na řadu i lezení a slaňování. Při tom nás spláchnul přívalový déšť a my museli
vybudovat za pomoci dětí velký bivak, ve kterém jsme strávili noc. V pozdních večerních
hodinách nás čekala noční hra plná překvapení a zážitků. Náš tábor skončil v sobotu ráno.
Týden to byl opravdu pestrý, náročný a plný dobrodružství. Děkujeme všem sponzorům,
díky kterým se tento tábor mohl uskutečnit - SVČ DUHA Jeseník, Sdružení sportovních
svazů ČR, Město Jeseník, Bělá pod Pradědem, Chata Čertovy kameny.
David Migal
DO JESENÍKU SE VRACÍ PTAČÍ VOLIÉRA
Mnozí pamětníci si jistě ještě vzpomenou na bývalé autobusové nádraží na
Náměstí 28. října. A také se jim možná vybaví ptačí voliéra, která v parčíku stávala spolu
s kioskem. V letošním roce čeká naše město významná událost – Jeseník oslaví sedmisté
padesáté výročí svého vzniku a při této příležitosti vznikl zajímavý nápad – obnovit tuto
voliéru. Realizaci stavby a základní vybavení voliéry měly na starost Technické služby
Jeseník a.s., o dovybavení, zajištění ptactva a následnou péči se bude starat Středisko
volného času DUHA Jeseník. Jelikož chov andulek a zebřiček ve venkovní voliéře bude
možný pouze, jako sezónní záležitost, oslovili jsme chovatele pana Burďáka z Velkých
Kunětic, který byl tak ochotný a zapůjčil nám do voliéry přibližně třicet kusů papoušků
vlnkovaných (tzv. andulek) a papoušků zpěvavých, což je v podstatě o něco větší andulka.
Oba druhy pochází z Austrálie, mají podobné požadavky a je možné chovat je společně.
Třetím druhem, který „zpestří“ osazenstvo voliéry, je zebřička pestrá – malý, nenáročný a
barevně atraktivní druh rovněž pocházející z Austrálie. Do voliéry bude každodenně
docházet pracovník pověřený péčí o voliéru i ptáčky, aby provedl základní údržbu, vyčistil
krmítka i napáječky a provedl další potřebné práce. Je potěšující, že už v přípravné fázi se u
nové stavby zastavovali lidé a z jejich reakcí bylo patrné, že tuto aktivitu vítají. Určitě ji
také ocení děti a pamětníci rádi zavzpomínají. Každá činnost spojená s „živým materiálem“
je velmi zodpovědná a rozhodně ne jednoduchá – o tom, jako pracovnice Střediska
ekologické výchovy, kde chováme značné množství zvířat, vím své. A chci věřit, že stejně
tak zodpovědně se k tomuto „narozeninovému dárku“ pro naše město postaví i obyvatelé
Jeseníku a užijí si i ocení tuto novinku.
Ing. Jana Hálová
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