
Letecká služba policie ČR + muzeum čokolády 

Hned v pondělí jsme se skupinkou dětí vypravili do Prahy. Nejprve naše kroky směřovali na 

letiště, kde jsme navštívili základnu Letecké policie České republiky. Tam jsme viděli několik 

vrtulníků připravených k záchraně lidských životů. Dokonce jsme měli štěstí a na vlastní oči 

jsme viděli vzlet i přistání helikoptéry. Po vyčerpávající exkurzi jsem se přesunuli do centra 

Prahy - do Muzea čokolády. Historické obaly od čokolád, výroba belgických pralinek a 

postup při zpracování kakaových bobů, to vše jsme viděli a ani sladká ochutnávka nás 

neminula. 

Autor: Bc. Alena Hušková  

 

      

 

Dobrodruzi na cestách  

Třídenního pobytu o jarních prázdninách se zúčastnilo 11 dětí ve věku od 8 do 16 let. 

V pondělí 6. 3. 2017 ráno odjeli všichni linkovým autobusem do Hostinného. Tam byli do 

středy ubytováni v DDM. Ještě dopoledne se vypravili do františkánského kláštera, kde je 

umístěna expozice představující historický vývoj jednoho z nejstarších měst Podkrkonoší – 

Hostinného. Prohlédli si i Galerii antického umění, kde je jedna z významných evropských 

sbírek odlitků antické plastiky, která zahrnuje rozsáhlý výběr toho nejlepšího, co bylo v 

antickém sochařství vytvořeno. Kupodivu děti prohlídky zaujaly a překvapily i pana průvodce 

svými znalostmi. Obědy měly v Restauraci U Soudku. V odpoledním programu čekala děti 

horolezecká stěna, nikdo nevzdal, všichni si lezení vyzkoušeli. V podvečer je čekala 

procházka Mravenčí stezkou a na jejím konci opékání buřtů. I když drobně pršelo, nikomu to 

chuť nezkazilo. V úterý byl na programu výlet do Svobody nad Úpou na výstavu Do 

Krakonošova, oběd v Měšťanském domě a koupání v Aquacentru v Janských Lázních. 

Plánovanou vycházku po lázeňském městečku a jeho okolí nám překazilo husté sněžení s 

deštěm. Nepříznivé počasí předchozích dnů nám neumožnilo ani návštěvu mushera pana 

Jiřího Vondráka a jeho psí smečky, která byla naplánována na středu. Terén byl v okolí 

rozbahněný, a tak aby nebyly děti zklamané, přijel za námi alespoň se dvěma šampiony. V 

parku vyprávěl, co vše obnáší práce mushera, starost o 50 člennou smečku psů, jak probíhá 

trénink, závody, odpovídal na všetečné dotazy a nechal děti pejsky i vodit. Aby děti poznaly 



lépe městečko, kde trávily tři prázdninové dny, zahrály si hru Putování královstvím obrů, na 

jejímž konci si každý vyrazil i pamětní minci. Odpoledne stihly i jízdárnu TJ Labe, kde se 

svezly na koních. V pestrém třídenním programu nechyběly ani hry a zábava, na kterou zbyl 

prostor ve večerních hodinách. Ve středu v podvečer se s Hostinným všichni rozloučili a 

odjeli domů. Pobyt se vydařil, jen počasí mohlo být lepší! 

Autor: Dana Kudrnovská 

  

 

Výlet do televize a rádia  

Na poslední všední den jarních prázdnin – 10. 

března jsme pro děti připravili výlet do televize a 

rádií, kterého se zúčastnilo celkem 18 dětí. V pátek 

nás nejdříve nás čekala návštěva Frekvence 1 a 

Evropy 2. Dozvěděli jsme se, jak to chodí v rádiu, 

podívali jsme se do studia na vstup pana Pavla 

Cejnara, s kterým jsme se následně i vyfotili. Poté 

jsme pokračovali na Kavčí hory, kde jsme měli 

domluvenou exkurzi v sídle České televize. 

Seznámili jsme se s areálem České televize, 

s historií Kavčích hor, podívali jsme se do studií, 

kde se natáčí např. Kalendárium, Pošta pro tebe 

nebo Kouzelná školka. Aby exkurze nebyla jen 

teoretická, na konci programu si po krátkých 

snímcích o České televizi mohly děti vyzkoušet 

práci kameramana nebo se mohly vyfotit ve 

známých filmových a pohádkových kostýmech. 

Celý den se vydařil a akci jsme si užili. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

    

 

 

 



Jarní prázdninový bowling  

Jarní prázdninový turnaj se konal dne 9. 3. 2017 opět v herně bowlingu v hotelu Safari v ZOO 

DK n. L.. Jako vždy byl dopředu obsazen. Byla i řada náhradníků, kteří si nakonec i zahráli, 

protože se někteří hráči na turnaj nedostavili. Na turnaji bylo rušno, některé hráče přišli 

podpořit i rodinní příslušníci nebo kamarádi. Vše probíhalo bez problémů, mezi hráči vládla 

dobrá nálada a zdravá soutěživost. Odehrály se celé 2 hry. Při vyhodnocení dostali všichni 

hráči za svoji snahu sladkou odměnu v podobě lízátek a ti nejlepší diplom a ceny. Nejlepším 

hráčem turnaje se stal tentokráte Jan Ryba. 

Autor: Dana Kudrnovská  

 

Jarní kros  

Letošní ročník jarního krosu provázela 

nepřízeň počasí. Původní termín závodu byl 

22. 3. 2017. Od rána pršelo a silně se 

ochladilo, závod byl proto přeložen na 28. 3. 

2017. Bohužel se již někteří přihlášení na první 

termín, nemohli druhého zúčastnit. Škoda, 

protože se přihlásilo 120 závodníků. Přesto na 

start dorazilo 56 závodníků. Počasí bylo 

tentokráte nádherné. Na trasu, která vedla 

lesem na Podharti a byla dlouhá necelý 

kilometr, vyběhli žáci ze ZŠ Podharť, 

Schulzovy sady a ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové 

nad Labem. Závod zvládli všichni bez větších 

problémů a do cíle dorazili bez úrazu. Nejrychlejším závodníkem jarního krosu se stal Petr 

Jirásek z 5. C ZŠ Schulzovy sady, DK n. L. s výsledným časem 02 : 35. 

Autor: Dana Kudrnovská  

 

 

 



Sportovní den  
 

O jarních prázdninách 9. 3. 2017 proběhla i akce Sportovní den v Jedničce. Přišlo 11 dětí, se 

kterými jsme se seznámili a hráli hru na Co na to Češi na téma sport, následně jsme se 

odebrali na zimní stadion, kde jsme trénovali bruslení, zahráli si hry na ledu a zúčastnili se 

bruslení s hokejkami. Po obědě jsme v tělocvičně DDM hráli různé pohybové a zábavné hry. 

Děti si den moc užily a vše se vydařilo. 

 

Během března také přišlo 100 dětí ze ZŠ Podharť (5. a 6. třída) + 2 třídy z MŠ E. 

Krásnohorské do keramické dílny, kde vytvářely s naší dopomocí výrobky k Velikonocům 

nebo ke dni matek.  

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet aquapark  
 
O jarních prázdninách 7. 3. jsme se vlakem s 19 dětmi vydali do Kolína do Aquaparku, kde 

na nás čekala trojskluzavka, tobogán, vířivka, parní kabina a vlnobití. Po dvouhodinovém 

dovádění se děti naobědvaly v jejich oblíbeném KFC a vyrazili jsme k vlakovému nádraží a 

vlakem opět domů.  

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

      



 

Naše zvířátka 
 

Také v březnu byl zájem o přednášku s projekcí Naše zvířátka. 13. března ji vyslechli žáci 3. 

A a 3. B ZŠ Schulzovy sady, 31. března se k nim přidaly děti z 1. B ZŠ Podharť. Obě 

přednášky se vydařily. V druhém případě bylo tolik dotazů, že bylo nutné je přesunout až na 

konec přednášky. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička  

 

 

Otázky a obrázky 
 

Ve dnech 14. – 17. 3. 2017 se konal v DDM Jednička XV. ročník přírodovědné soutěže 

Otázky a obrázky, určené žákům 4. a 5. ročníků základních škol okrsku Dvůr Králové nad 

Labem.  

 

I tentokrát měly děti z obrázků poznat zástupce naší divoké fauny a odpovídat na otázky, 

týkající se způsobu života, stravy, rozdílnosti příbuzných druhů apod. Doplňkem byly některé 

naše byliny a dřeviny. Celkem mohli soutěžící získat maximální počet 22,5 bodu. Po 

závěrečném seznámení dětí se správnými odpověďmi byla soutěž doplněna ukázkou 

zajímavých nerostů a zkamenělin s výkladem o jejich vzniku a výskytu.  

Zúčastnilo se 5 tříd žáků ZŠ Schulzovy sady a Podharť a výběr žáků ZŠ Bílá Třemešná - 

celkem 113 dětí.  

 

Mezi čtvrťáky byl nejlepší Dominik Kolář ze základní školy v Bílé Třemešné se ziskem 14,5 

bodu. V kategorii 5. tříd zvítězil Ondřej Tepera z téže školy. Získal 18,5 bodu. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 
 

 

Mladý moderátor – 21. března 
 

Dne 21. března se v České Lípě uskutečnil již 10. 

ročník soutěže Mladý moderátor, který nesl název 

Kouzelný. Na této akci jsme samozřejmě nemohli 

chybět, a proto jsme se v pátek v ranních hodinách 

se čtyřmi nadějnými kouzelníky vydali do České 

Lípy do Kulturního domu Krystal. Stejně jako 

v minulých letech byl pro soutěžící a doprovody 

připraven pestrý program. Nejdříve probíhaly 

workshopy pod vedením známých osobností, jako je 

Richard Nedvěd nebo Jaroslav Kunc, nemohli však 

chybět ani známí moderátoři jako je Martin Kočárek 

nebo Kristina Kloubková. Poté již přišly na řadu 

vystoupení, které si připravili soutěžící. 

Soutěž se skládala ze dvou kol, přičemž do druhého 

kola postoupily vždy 3 soutěžící z dané kategorie. 

V prvním kole měli mít soutěžící připraven 

minutový výstup na téma Mladý kouzelník. 

Hodnotila se kreativita, originalita, práce s hlasem a 

srozumitelnost. Ihned po jejich výstupu jim bylo 



puštěno video, kde měli udělat improvizovaný komentář k videu.  

 

Do druhého kola postoupila Magdaléna Horková, měla za úkol vylosovat si z pytlíčku jednu 

ze známých osobností a postav. Ke každé postavě byl přidělen jeden porotce, který ji měl 

ztvárnit. Postupující děti pak s porotci dělaly rozhovory. Magdaléna Horáková obhájila 

v soutěži krásné 3. místo. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková   

 

 

Předprojekce Junior film  
 

Tak jako každý rok, nabídla i letos Jednička základním a středním školám možnost zhlédnout 

několik vybraných snímků zaslaných do nadcházejícího XXI. ročníku Juniorfilmu – 

Memoriálu Jiřího Beneše.  

Přesto, DDM obeslal všechny základní školy i školy střední ze Dvora Králové a další větší 

školy z okolí, panovala dlouho obava, zda se akce vůbec uskuteční. Nakonec pomohla i 

osobní propagace ve školách. Výsledek byl nad očekávání. Kromě tradičního návštěvníka – 

ZŠ Schulzovy sady, která vyslala na akci 10 tříd (!) se zúčastnila také jedna třída ze ZŠ Strž a 

tří ročníky ze ZŠ 5. května.  

 

Projekce probíhala v kině Svět po oba dva dny vždy od 8.15 a 10.15. „Filmovou ochutnávku“ 

tvořilo celkem 14 filmů o celkové délce 53 minut. Byly mezi nimi snímky animované, hrané, 

klipy a také jeden dokument. Před každým filmovým představením byly děti seznámeny se 

soutěží, jejími specifiky, kategoriemi a V. Jiřička také připomněl osobnost filmového tvůrce a 

pedagoga Jiřího Beneše. Nechyběla ani pozvánka na vlastní soutěž. Filmy se dětem evidentně 

líbily. Během promítání nechyběl ani potlesk. Kladné byly i reakce doprovázejících 

pedagogů. Jediným drobným problémem bylo zpožďování zvuku u posledních filmů, které 

však nebylo natolik závažné, aby ovlivnilo celkově dobrý dojem z celé projekce. 

 

Letošní Předprojekci Juniorfilmu  shlédlo celkem 312 dětí, což je jedna z největších účastí 

v historii této akce.  

 

Nezbývá, než si přát, aby letošní velká návštěva škol měla pokračování i v následujících 

letech. 

 

Autor: Vladimír Jiřička 

 

Junior film a slunce 
 

Ve dnech 24. a 25. března se ve Dvoře 

Králové nad Labem konal filmový maraton, 

který propojil 6. ročník soutěže 

neprofesionální filmové tvorby Zlaté slunce 

královédvorské a 23. ročník celostátní 

soutěže amatérských filmařů Juniorfilm – 

Memoriál Jiřího Beneše.  

 

Doprovodnou akcí těchto dvou soutěžních 

přehlídek byly 24. března od 15:30 do 17:00 

hod. v aule SŠIS také veřejné dílny (open 

workshopy – chcete-li), které vedli lektoři SŠ 



a VOŠ aplikované kybernetiky HK a další 

odborníci. Vzal jsem své dva syny a šli 

jsme se na workshopy podívat. A rovnou 

vám prozradím, že v naprostém nadšení 

byli nejen oba moji synové, ale i já sám. 

V sále bylo několik stanovišť, kde jsme si 

mohli pod vedením zkušených specialistů 

vyzkoušet úplně nejčerstvější trendy, 

kterými se ubírá současná filmová 

technika. Možná znáte z internetu 

prostorové obrázky zobrazující 360°. 

Rozhlížíte se po okolí, jako byste právě 

stáli na místě, kde stojí fotograf. 

Představte si, že takovým způsobem – tedy jako byste stáli uprostřed scény – se dnes dají 

natáčet rovnou i filmy. Fascinovaně jsme hleděli už jen na to, že jsme měli možnost se 

prostřednictvím takového filmu podívat do nového studia České televize v Hradci Králové. 

To ale zcela překonal moment, když pan lektor zapnul kameru se dvěma protilehlými 

čočkami, a natočil takový film přímo s námi. Říkali jsme si, jak taková technika asi promění 

do budoucna kino. Nejspíš není daleko doba, kdy dostanete brýle a budete se místo jednoho 

záběru na plátně ve filmu rozhlížet v prostoru podle libosti. U dalšího stanoviště jsme viděli 

zvláštní techniku animace, kdy ilustrátor namaluje do počítače obličej, a když se obrázek 

propojí s nahrávkou, obličej se sám rozpohybuje a „mluví“. Děti si pak mohly sednout k 

vedlejšímu počítači a vytvořit si vlastní kresby, které se následně kliknutím proměnily v 

animovaný film. 

 

Velký úspěch sklidily interaktivní 3D programy. V jednom z nich jste si mohli vyzkoušet 

lukostřelbu. Animace na obrazovce byla propojená s tím, co děláte. A tak, když jste vystřelili 

šíp, viděli jste na monitoru, jak se zabodnul nebo nezabodnul (podle toho, jak jste dobří 

lukostřelci) do terče. Bylo neuvěřitelné, jak přirozeně taková animace půsoobila. Synové si 

pak nasadili brýle a ocitli se ve virtuálním prostoru. K tomu dostali do ruky „štětec“ a mohli 

sami vytvářet v prostoru… Chtěl jsem původně napsat obrázky, ale tohle se spíš podobalo 

sochám. Jakto jen popsat – prostě mohli zavěsit, co se jim zachtělo, do vzduchu a procházet se 

uvnitř obrazu. Nesmírně zajímavé bylo také stanoviště s drony. K vidění byl dron, který si pan 

lektor postavil kdysi sám, když zkombinoval svoje znalosti z leteckého modelářství se 

znalostmi o dálkovém přenosu obrazu. Ten pán vzbudil u dětí velikou úctu – představte si, že 

byste si měli sami postavit dálkově řízený létající stroj a vybavit ho kamerou, která vysílá 

bezdrátový televizní signál. Sami, 

rozumíte?! Dozvěděli jsme se ale, že 

dnešní technika pokročila natolik, že se 

vyplatí si pořídit dron ze sériové výroby. 

Oficiálně měly dílny končit v 5 hodin, ale 

byli jsme tím vším natolik fascinovaní, že 

nás nešlo dostat pryč. Když jsme chvilku 

před půl šestou odcházeli, bylo nám, jako 

bychom se vrátili ze sci-fi filmu. 

Děkujeme lektorům za to, že s námi měli 

trpělivost, a pořadateli akce DDM 

Jednička za naprosto výjimečnou 

příležitost podívat se do budoucnosti. Na 

tenhle zážitek budeme dlouho vzpomínat. Věřte, že nepřeháním – měli jsme tu ve Dvoře 

Králové nad Labem akci světového formátu. Když řeknu: „Dobrá práce“, je to málo. 

 



Autor: Filip Pýcha 

 

 

Po oba dny se diváci seznamovali s různými způsoby zpracování filmů - autoři používali 

modelínu, papír, štětec, šachové figurky, kostičky či živé herce na to, aby ztvárnili svůj 

vymyšlený scénář. Kdo ví, třeba jméno právě jednoho z autorů fimů v těchto soutěžích za pár 

let uvidíme v titulkách budoucího filmu velkého studia. Do Dvora Králové se sjeli mladí 

filmaři i ze zahraničí - účast slovenských zástupců byla hojná a hlavně to byli zejména oni, 

kdo vytvořili v sále kina Svět atmosféru společenské akce. Škoda, že královédvoráci 

nevyužívají této možnosti shlédnout zdarma tvorbu dětí do 18 let i nadšených dospělých. 

Nejen dětští diváci se na této přehlídce amatérských filmů mohou učit a inspirovat se pro své 

vlastní projekty. Také Dvůr Králové měl však své zastoupení i mezi soutěžícími: v postupové 

soutěži Zlaté slunce královédvorské získal čestné uznání a postupuje do celostátního kola 

film, který vznikl na loňském animátorském táboře při DDM Jednička: Zvířátka v ohrožení, 

kde si hlavní roli zahrály kostičky LEGO. V druhé soutěži - Juniorfilm - memoriál Jiřího 

Beneše - se k soutěžícím přidala ještě Alena Hušková se snímkem Housenka a Jan Jarolím, 

který v kategorii 11-14 let získal od 

dětské poroty pomyslnou zlatou medaili. 

Pomyslnou bronzovou medaili si 

odnesla i Alena Hušková, a to od 

odborné poroty. Hodnocení odborné a 

dětské poroty, která v Juniorfilmu 

tradičně zasedá, se celkově lišilo a bylo 

důkazem, že dětská porota a její vnímání 

promítaných filmů má v této soutěži 

smysl. Mezi nesoutěžními filmy byly 

letos promítány také 4 dokumenty 

vzniklé v rámci projektu Extratřída na 

místních školách - ZŠ Strž a ZŠ 5. 

května. Velká poklona za tuto skvěle organizovanou akci patří zaměstnancům DDM Jednička, 

kteří letos nabídli široké veřejnosti možnost seznámit se během pátečního odpoledne s 

filmařinou na workshopech v aule SŠIS. Jména vítězů obou filmových soutěží si můžete 

přečíst na webu filmdat.cz, jen je škoda, že zároveň vítězné snímky nemůžete zhlédnout. 

Juniorfilm - memoriál Jiřího Beneše Zlaté Slunce Královédvorské  

 

Autor: Kateřina Sekyrková 

 

 

      

 

    


