shlédnutí v IC Katovna a v SVČ DUHA. Začátkem dubna se soutěž uzavřela a
odborná porota složená z fotografů jesenicka a jednoho zástupce za veřejnost,
vybrala nejkrásnější snímky. Porota měla velmi těžkou úlohu, sešlo se skoro 90
fotografií od 30 fotografů - dětí i dospělých. Děti a zástupci z Duhy pak udělili
také cenu Duhy. V hlasování veřejnosti - které probíhalo na fb a v klubu Áčko se
součtem hlasů zvolily 2 fotografie oceněné cenou veřejnosti. Vernisáž fotografické
výstavy zahájila ředitelka SVČ DUHA Vladislava Fačevicová inspirativním
proslovem o síle fotografie. Po krátkém úvodu a tom jak soutěž probíhá, jsme se
mohli zaposlouchat do vystoupení dětí z Duhy, které nás naladily na poetickou
notu. Na flétničku zahrála Gábinka Rolníková a píseň z filmu zazpívala Eliška
Dihlová. Výstavu symbolicky otevřela místostarostka Jeseníku paní Zdeňka
Blišťanová milým proslovem a přestřižením pásky. I díky sponzorským firmám
Autocont, GlassoCZ a Xocolatl jsme mohli všechny fotografy ocenit. Letošní ceny
byly: stylové hodiny, fotoalba, jesenická čokoláda, jarní kytičky a všichni
fotografové získali do sbírky 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 IV. ročník, kdy bude tématem
fotografie zajímavé architektury, domů, domečků i paláců.
Pavla Ježová
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MAŠKARNÍ PAPUČKOVÝ BÁL
Když se sejdou děti z Krtečka a Duhy, je to prostě zábava, veselice a
skvělá taneční párty… Nevíte o co jde? Přeci o tradiční maškarní papučkový bál v
Duze. Na tanečním parketu se sešly princezny, zvířecí postavičky, kouzelníci,
bojovníci, rytíři i malé berušky a jedna včelička. Masky byly krásně propracované,
maminkami s láskou připravené. Po průvodu masek mohla začít konečně zábava –
soutěže, chytání rybiček, tanečky i házení na terč. Mezitím se děti i dospělí
posilnili úžasnými buchtami a občerstvením, které připravily maminky a babičky.
Po vyhlášení nejlepších masek jsme dárečky odměnili všechny děti a odměna
nechyběla ani pro nejlepší kuchařky – ceny do této soutěže věnovaly sponzorské
firmy Xocolatl, jesenická čokoláda a Masáže Marie Vršanová. Maškarní bál jsme
ukončili světelnou show s diskotékou. Za rok zase nashledanou se těší MRC
Krteček a SVČ DUHA Jeseník.

ZLATÝ LIST 2018
V pátek 20. dubna jsme pořádali již 14. ročník okresního kola soutěže
Zlatý list 2018, která probíhá v naší republice neuvěřitelných 46 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, houby, domácí mazlíčci, obratlovci a letos po dlouhé
době geologie, kde jsme opět navázali spolupráci s Vlastivědným muzeem
Jesenicka. V letošním roce startovalo 102 soutěžících z Jeseníku, Lipové - lázní,
Mikulovic, České Vsi, Javorníku, Bělé pod Pradědem a z Gymnázia Jeseník. Do
krajského kola, které se koná 18. května v Olomouci, postoupilo družstvo mladších
žáků z Gymnázia Jeseník a družstvo starších žáků ze ZŠ Javorník. Blahopřejeme!
Současně bych chtěla poděkovat všem svým kolegům za spolupráci a ochotu při
realizaci této organizačně náročné soutěže. Jmenovitě pak Martinu Sobalovi a
Pavlu Janečkovi ze Správy CHKO Jeseníky, Ing. Josefu Poulíkovi a Lukáši
Vaníčkovi Lesy ČR, s.p. Lesní správa Jeseník a Karolíně Odráškové, geoložce
Vlastivědného muzea Jesenicka.

FOTOSOUTĚŽ 2018 - KOUZLO VODY
Jarní počasí láká ven do přírody a amatérští fotografové se snaží ulovit co
nejkrásnější snímky. V Katovně se začátkem jara schází fotografové na již tradiční
výstavě III. ročníku fotosoutěže pořádané Duhou, letos na téma Kouzlo vody.
Během února a března přicházely nádherné inspirativní fotografie, které se
postupně zveřejňovaly na fb Duhy a staly se také součástí filmu, který je ke

Mgr. Vladislava Fačevicová

-1-

aby dobře reprezentovali Olomoucký kraj v celostátním kole v Nasavrkách a
těšíme se na další společné akce a setkávání.

ZLATÁ VČELA - OK OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník rozzářily děti ve žlutých tričkách s nápisem Zlatá včela 2018.
Mladí včelaři z Olomouckého kraje se sjeli na oblastní kolo včelařské soutěže, aby
změřili své včelařské znalosti a dovednosti. Soutěž organizoval Český svaz včelařů
– ZO Jeseník a Středisko volného času DUHA Jeseník, pod záštitou náměstka
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Milana Klimeše. Zúčastnilo se 45 mladých
včelařů a po společném zahájení, kde se představily kroužky z Olomouce,
Rovenska, Šumvaldu, Tovačova, Šumperka a Jeseníku. Soutěž zahájila ředitelka
Duhy Vladislava Fačevicová milým proslovem a odstartoval ji zástupce komise
pro práci se včelařskou mládeží za ČSV - pan Milan Motyka. Na jednotlivých
stanovištích soutěžící sbírali body za test včelařských znalostí, poznávání
včelařsky významných rostlin, mikroskopování a kreslení anatomie včely
medonosné, poznávání včelařských pomůcek a na posledním stanovišti se zdrželi
nejdéle – popisovali práci ve včelách. Zájemci i z řad veřejnosti se mezitím mohli
zúčastnit přednášky o včelaření na Jesenicku pana Jatiho, prohlédnout si prosklený
úl se včelami, starý budečák, sluneční tavidlo, medomet a další včelařské
pomůcky.
Před obědem si děti vyrobily plovoucí svíčky z včelího vosku a batohy s
včelařskou tématikou. Pak už přišla na řadu soutěž kroužků nazvaná Připravený
včelař, kde každý kroužek vystrojil jednoho dobrovolníka do včel, nesměl mu
chybět oblek, ochranné pomůcky, rozpěrák, ani dýmící kuřák. Nejrychlejší bylo
družstvo ze Šumperka, přesto všechny děti dostaly za odměnu medovník a
pomůcky do kroužku s knihou Včelařství. Pak už se vyhlašovaly výsledky
jednotlivých kategorií a předávaly ceny. Mladší kategorie: 1. Marie Horčicová
VKM Rovensko, 2. Miroslav Štýbnar VKM Olomouc, 3. Alexandr Widerman
VKM Šumvald. Starší kategorie: 1. Hana Hejlová VKM Šumvald, 2. Klára
Grmelová VKM Šumvald, 3. Vojta Drábek VKM Tovačov. Nepostupová SŠ
kategorie: 1. Tereza Hošková VKM Jeseník 2. Eliška Dihlová VKM Jeseník, 3. Jan
Winige VKM Šumperk. Všichni soutěžící dostali odměny, dárky a perníkové
medaile, které pro všechny včelaříky upekl pan Hohn. Děkujeme všem, kteří nás
podpořili a poskytli ceny do soutěže: KÚ Olomouckého kraje, MÚ Jeseník, CHKO
Jeseník, Lesy ČR, GlassoCZ, Hotel Slovan a Včelařství Sedláček. Soutěž zhodnotil
pan Milan Motyka, zástupce ČSV i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing.
Milan Klimeš a shodli se na tom, že mladé včelaře je třeba nadále podporovat.
Odpoledne jsme si pak s včelaříky užili Zahájení lázeňské sezóny v lázních, výstup
na vyhlídku Priessnitz a prohlídku jesenických lázní, přírodního inhalatoria a
balneoparku. Děti odjížděly domů spokojené a plné zážitků, snad s novými
včelařskými znalostmi, ale rozhodně s novými kamarády. Držíme palce vítězům,

POHÁDKOVÝ LES
Pojďte s námi do pohádky…. zvaly čarodějnice, čerti, princezny a další
pohádkové bytosti děti do jesenického parku. Akci pořádalo SVČ DUHA Jeseník
ve spolupráci s MŠ Karla Čapka. Počasí nám nakonec přálo, na děti čekala trasa
parkem, kde plnily zábavné úkoly. Na startu je přivítal Křemílek s Vochomůrkou,
děti dostaly taštičky, které si nazdobily a vyrazily na cestu. Na začátku
pohádkového lesa se mohly děti nechat namalovat a proměnit se tak ve svou
oblíbenou pohádkovou postavu. Čertice v loutkovém divadle je zkoušela, jaké
znají pohádky, od Sněhurky dostaly jablko, když jí vyjmenovaly trpaslíky, s
Popelkou přebíraly hrášek, u vodníka Česílka dostaly pentličku, házely koblížkem,
vylovily zlatou rybku a další úkoly plnily u Ferdy Mravence, pejska a kočičky a
čarodějnic. Za všechno děti dostaly odměny, které do soutěže věnoval organizátor
akce - Středisko volného času DUHA Jeseník, příspěvková organizace Města
Jeseník. Na konci čekalo občerstvení pro děti i dospělé, skákací hrad a barevné
balonky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce i rodičům, kteří
dobrovolně finančně přispěli na pořádání akcí pro děti. Městské polici děkujeme za
pomoc při přípravě parku a doufáme, že se Smetanovy sady pomalu stanou
místem, kde se rodiče s dětmi a i ostatní návštěvníci budou cítit bezpečně a užívat
si volný čas v hezkém prostředí.
Pavla Ježová

NAŠE ZAHRADA – ZDROJ KLIDU I VĚDOMOSTÍ
Zahrada Střediska volného času DUHA je takovou milou oázou klidu
uprostřed města. Díky naší šikovné paní zahradnici Pavle Luljakové a panu
údržbáři Josefu Janošťákovi je radost strávit zde třeba jen pár chvilek a pokochat
se krásně udržovanou zelení. Zatím každý, kdo naši zahradu navštívil, odcházel
spokojen, o čemž svědčí i zápisy v naší knize návštěv. Kromě pohody a odpočinku
zde však můžete načerpat i nové vědomosti. Už několik let jsou v prostorách
zahrady umístěny tabule naučné stezky dřevin a nerostů, stejně jako informační
cedulky k velkému množství rostlin pěstovaných na záhonech zahrady. K nim letos
na jaře přibyly také dvě oboustranné informační cedule, na kterých se zvídavý
návštěvník může dovědět ledacos o životě včel, o chráněných rostlinách a
živočiších Jesenicka nebo o nerostném bohatství našeho regionu. Na realizaci
tohoto projektu má velikou zásluhu pracovnice SVČ DUHA Jeseník paní Pavla
Ježová, která tabule graficky zrealizovala a také pan Michal Ulrych z CHKOJ a
paní RNDr. Viera Večeřová, kteří poskytli fotografie ze svého archivu. A
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samozřejmě velký dík patří Lesům ČR, s.p., díky jejichž příspěvku 10 tis. Kč mohl
být tento počin uskutečněn.
Srdečně zveme všechny zájemce na návštěvu naší zahrady každý všední
den v době od 8:00 do 14:30.
Ing. Jana Hálová, vedoucí Střediska ekologické výchovy

DEN DĚTÍ S KRTEČKEM A ZPMV
Děti si užily zábavné odpoledne, soutěžily v různých disciplínách s Krtečkem a
Duhou. Proměnily se v prince a princezny a za své úsilí dostaly barevné balonky a
hračky. Dospělí se u stánku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra dozvěděli
informace o tom, jak pečovat o své zdraví.
Pavla Ježová

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Ve čtvrtek 31. května jsme ukončili činnost všech zájmových útvaru III.
Zahradní slavností. Naši krásnou zahradu navštívila spousta dětí a rodičů. Pro děti
byly přichystány různé atrakce – skoky v pytlích, střelba z luku, slalom na
koloběžkách, poznávací soutěž ve skleníku a spoustu dalších. Kromě soutěží byla
připravena také výtvarná dílnička, ve které si zájemci mohli vyrobit pěkné
obrázky. Nechyběla ani bohatá tombola. Mladším dětem udělal největší radost náš
nový skákací hrad. Spoustu návštěvníků navštívilo také prodejní stánek. Kromě
oblíbené keramiky jsme prodávali naše již vyhlášené koláče, sušenky a linecké
cukroví, které upekly děti ze zájmových kroužků. Tradičně se konala soutěž O
nejroztomilejšího mazlíčka. Mezi různými zvířatky – křečíkem, morčetem, ráčkem
a želvou nakonec zvítězil králiček Bobo Betynky a Verunky. Program obohatilo
vystoupení ZÚ Flétnička. Odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků a
relaxací v prostředí naší krásné zahrady.

SPORT V JESENÍKU
Tělovýchova a sport patří v SVČ DUHA k výrazným činnostem a
zúčastňuje se jich množství dětí. Základem je spolupráce s Asociací školních
sportovních klubů, která je vyhlašovatelem školních sportovních soutěží. Velmi
dobrá je spolupráce s jednotlivými školami, které na soutěže zapůjčují své
prostory. Poděkování patří učitelům tělesné výchovy bez jejichž pomoci, při
zajištění soutěží a ve funkci rozhodčích, by nebylo možné soutěže uskutečnit.
Jarní měsíce zaplnily soutěže v atletice a kopané. Své sportovní dovednosti zde
ukázali také žáci 1. stupně ZŠ.
Mgr. Jiří Hanefl

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Jeseník má nové dopravní hřiště se semafory i závorami. Nové dopravní
hřiště budou moci využívat školáci z Jeseníku i veřejnost. Dílo za 4,7 milionu
korun vzniklo u základní školy v ulici Boženy Němcové. Dětem zde budou kromě
značek sloužit třeba semafory nebo železniční závory. Pro místní školáky bude
dopravní hřiště přínosem. Děti z Jeseníku už nebudou muset cestovat za výukou
dopravní výchovy do sousední České Vsi. Celý areál nového hřiště je oplocen a
osvětlen a zároveň ho hlídá kamerový systém městské policie. Olomoucký kraj
investici podpořil částkou 1,8 milionu. Zbytek zaplatilo město ze svého rozpočtu.
Částkou více než 50 tis. přispěla na vybavení hřiště společnost
Lidl. Provozovatelem hřiště jsme my - Středisko volného času DUHA Jeseník.

PRUDNIK - 21. VÝSTAVA TVŮRCŮ LIDOVÝCH ŘEMESEL
POHRANIČÍ POLSKO – ČESKÉHO
Ve dnech 1.-2. června se 5 děvčat ze ZÚ Keramika a ZÚ Dárky pro radost
spolu s vedoucími zúčastnila tradiční výstavy řemesel v Prudniku.
Děvčata vystavovala nejen vlastí výrobky, ale také výrobky ostatních členů
z uvedených zájmových útvarů. Předvedli jsme tak to nejlepší z naší celoroční
činnosti a načerpali spoustu nápadů pro další keramické tvoření.
Iva Janošťáková

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Jako každý rok i letos jsme uspořádali pro děti ze zájmových útvarů SVČ
DUHA zájezd do ZOO. Vybrali jsme safari ve Dvoře Králové nad Labem.
Zúčastnilo se 40 dětí. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli užít krásy afrického
kontinentu. Viděli jsme ze safari busu žirafy, zebry, antilopy, bizony, volavky,
pštrosy, šakaly a další africká zvířata. Na závěr si děti nakoupily suvenýry a užily
si zábavu v lanovém parku. Děkujeme autodopravci panu Jirešovi za příjemnou a
bezpečnou jízdu. Příští rok se těšíme na další pro nás novou zajímavou ZOO.
Zdeňka Pěkná

FIRST LEGO LEAGUE
K našim největším úspěchům bezesporu patří již tradiční účast v .robotické
soutěži FIRST LEGO League. V dubnu proběhlo v Detroitu v USA světové
finále First LEGO League. Naši studenti z týmu R.U.R. se do tohoto finále
probojovali. Ani zde se mezi 108 týmy z celého světa neztratili.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR FILMAŘ A FOTOGRAF
Focení krajin, portrétů, detailů, staveb a momentek bylo hlavní náplní
fotografického tábora. První den jsme navštívili ateliér fotografa Zdeňka Zeleného,
který se dětem věnoval a vysvětloval trpělivě základy focení. Jako správný tábor
jsme podnikli několik výletů - v úterý jsme fotili jesenickou krajinu z lázní
Priessnitz, ve středu si všichni fotografové zajezdili na koních na Ranči Orel. Na
bazéně v České Vsi jsme si zaplavali a zaskákali do vody. Celý týden se pod
dohledem instruktorky Elišky natáčel film o táboře, několik nejstarších dětí v čele
s režisérem Davidem film sestříhalo a vymysleli zajímavé efekty. Zavítali jsme i
do jesenické čokoládovny Xcolate a ochutnali nové lahodné čokolády. Odpoledne
jsme se naučili hrát Famfrpál a pak už nás čekal táborový oheň s kytarou a
špekáčky. V noci si fotografové zahráli noční hru plížení pro poklad Tří
mušketýrů, který bedlivě střežili noční příšery a duchové. Vyzkoušeli jsme si
střelbu ze vzduchovky a naučili se hrát ringo. V pátek jsme nachystali rodičům
vernisáž fotografií a všichni shlédli táborový film. Tábor byl náročný, ale všem
fotografům se na něm líbilo.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MADAGASKAR
V srpnu si děti užily příměstský tábor na téma pohádky Madagaskar. Rozdělily se
do dvou oddílů – Tučňáci a Jelimáni a soutěžily v celotáborové hře Madagaskar,
kde mohly získat tajemné mince. Na konci celé hry je čekal Duch pralesa, který
jim za odměnu ukázal cestu k pokladu. Děti si užily výlety - do lázní, na koupaliště
a hřebčín v Domašově, na hasičárnu, kde nám obětaví hasiči i přes velké množství
výjezdů dovolili prohlédnout si hasičské vozy a vyzkoušet si, jak se stříká z
hasičské hadice. Hráli jsme spoustu různých her, oblíbené bylo ringo a sbírali jsme
bobříky odvahy, mlčení a míření. Děti si vyrobily pralesní batohy a keramické
květináčky osázené rostlinkami z džungle. Ze čtvrtka na pátek se v SVČ DUHA
přespávalo, na večerní párty si děti připravily samy občerstvení, u táborového ohně
jsme si zazpívali a opekli špekáčky. V noci jsme podnikli exkurzi na hvězdárnu a
před spaním nechyběla ani stezka odvahy a hledání pokladu Krále Jelimána. Všem
se tábor moc líbil, zakončili jsme ho oddílovými pokřiky Skiper! Skiper! Skiper! a
Jelimáni Jelimáni, to jsou páni, to jsou páni, všem to vždycky nandají, pak celou
noc trsají!

2.7. - 6.7.

9.7. - 13.7.

16.7. - 20.7.

23.7. - 27.7.

30.7. - 3.8.

4.8. -11.8.

6.8. - 10.8.

13.8. - 17.8.

20.8. - 24.8.

23.7. - 27.7.

Pavla Ježová

V letošním roce jsme připravili 12 letních táborů, z nichž byl pouze jeden
pobytový. O příměstské tábory je velký zájem, mnohé jsou obsazeny již v jarních
měsících. Z tohoto důvodu jsme dodatečně nabízeli tábor MALÉ HRÁTKY SE
ZVÍŘÁTKY těsně před prázdninami a ten byl také naplněn. Chci poděkovat
vedoucím táborů za dobrou organizaci a bohatý program, který jistě přispěl
k vydařeným prázdninám…
Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník

6.8. - 10.8.

9.7. - 13.7.

-4-

1.
DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA
pro dívky 8-12 let
2.
PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM - turistický
pro děti 8 - 12 let
3.
MALÍ KUCHAŘÍCI
pro děti 8 - 12 let
4.
TURISŤÁK
pro děti 7 - 15 let
5.
MADAGASKAR
pro děti od 6 let
6.
BESKYDSKO - pobytový tábor
pro děti 8 - 14 let
7.
FILMAŘSKÝ A FOTOGRAFICKÝ TÁBOR
pro děti od 8 let
8.
HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE!
pro děti od 8 let
9.
HRÁTKY S ANGLIČTINOU
pro děti 7 - 12 let
10.
MIMONI NÁS BAVÍ
pro děti 6 - 10 let
11.
ADVENTURE CAMP
od 10 let
12.
MALÉ HRÁTKY NEJEN SE ZVÍŘÁTKY
7 - 12 let

1700 Kč

1400 Kč

1700 Kč

1700 Kč

1700 Kč

3700 Kč

1700 Kč

1700 Kč

1700 Kč

1700 Kč

1700 Kč

1500 Kč

