
 

TS Crush v Jedničce 4. – 5. 3. 2016 

Na začátku března proběhlo v Jedničce taneční soustředění TS Crush, které působí pod Jedničkou v 

Nemojově. Děti se sešly v pátek večer v Jedničce, ubytovaly se, navečeřely se a šly trénovat svoje taneční 

sestavy. Při tom si užily spoustu zábavy a utužily kolektiv. Součástí soustředění bylo i dobrovolné 

přespání v Jedničce, kterého spousta děvčat využila. Ráno pak pokračovaly v tréninku, skupinových 

hrách a odpoledne se všichni rozešly do svých domovů s pocitem dobře odvedené práce a příjemně 

stráveného času. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

Předprojekce Juniorfilmu 7. a 8. 3. 2016 

Tak jako každý rok byla i letos nabídnuta základním a středním školám možnost zhlédnout několik 

vybraných snímků zaslaných do nadcházejícího XXII. ročníku Juniorfilmu – Memoriálu Jiřího Beneše. 

Letošní Předprojekci Juniorfilmu tvořilo celkem 12 snímků o celkové délce 1 hodiny. Vybrána byla 

pestrá směs hraných a animovaných filmů, kterými se v soutěži prezentovali autoři několika věkových 

kategorií. Projekce probíhala v kině Svět po oba dva dny vždy od 8.15 a 10.15. Každému filmovému 

představení předcházelo krátké seznámení s vlastní soutěží a jejími specifiky i malá vzpomínka na filmaře 

Jiřího Beneše. Samozřejmě nechyběla ani pozvánka na vlastní soutěž. 

Přesto, že byly obeslány všechny základní školy i 

školy střední ze Dvora Králové a další větší školy z 

okolí, panovala do poslední chvíle obava, zda se 

vůbec někdo přihlásí. Bohužel, tentokrát 

Předprojekci Juniorfilmu navštívili pouze žáci ZŠ 

Schulzovy sady a ZŠ a PrŠ – celkem 127 dětí. Je to 

škoda. Pro děti je možnost setkat se s amatérským 

filmem zcela ojedinělá. O tom, že se promítané 

snímky líbily, svědčí velmi kladný ohlas a dokonce 

potlesk žáků na konci projekce. Nezbývá, než si 

přát, aby návštěva byla v příštích letech vyšší a 

předprojekce se zúčastnily konečně i střední školy. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Zlaté slunce královédvorské a Juniorfilm Memoriál Jiřího Beneše 11. – 12. 3. 2016 

Filmový svátek proběhl opět na Jedničku – druhý březnový víkend patřil Zlatému 

Slunci i Juniorfilmu. Stalo se již tradicí, že s nástupem jara přichází do Dvora 

Králové také řada mladých i dospělých amatérských filmařů, aby se zde setkali a 

„utkali“ ve dvoudenním filmovém klání. Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše – 

organizoval DDM Jednička již po dvaadvacáté, Zlaté Slunce královédvorské 

proběhlo v kině Svět letos popáté. Zlaté Slunce je postupová soutěž amatérských 

filmů, kde se autoři dělí do dvou věkových kategorií: do 15 a od 15 do 18 let. 

Jednotlivé filmy se hodnotí v podkategoriích - animované, hrané, reportáž a 

dokument. Možná, že i vaše děti byly v pátek dopoledne na pásmu animovaných 

filmů nebo na projekci 31 soutěžních snímků. Kino bylo každopádně opět plné 

malých diváků, které přivítal starosta Ing. Jan Jarolím i tajemný kouzelník, který 



spolu s dětmi Zlaté slunce přičaroval. Ještě v pátek 

odpoledne vybrala porota celkem 17 snímků, které 

odměnila cenou či čestným uznáním a umožnila jim 

postup do celorepublikového kola, konaného 9.-10. 

června 2016 v Blansku.  

Filmový pátek však nekončil vyhlášením vítězů soutěže 

Zlaté Slunce. Organizátoři z DDM Jednička se znovu 

nadechli a spustili další soutěž: Juniorfilm. Do této 

soutěže se letos přihlásilo rekordních 61 snímků. A přijel 

také rekordní počet autorů. Samotný Juniorfilm je 

rozdělen do 5 věkových kategorií a soutěží se ve všech 

žánrech. Autory bývají jednotlivci, ale i celé skupiny. 

Odměnou všem přítomným autorům byly nejen krásné ceny, ale také osobní konzultace jejich snímku s 

členy poroty. Ačkoli se jedná o soutěže amatérských filmů, porota je profesionální. A poznáte to nejen 

podle známých jmen (Bedřich Ludvík, Lenka Poláková, Tomáš Magnusek aj.), ale také podle jejich 

chování - k rozhodování o vítězích přistupovali velmi svědomitě, rozhodně to pro ně nebyl oddychový 

víkend. Práce členů poroty obou festivalů je skutečně 

obdivuhodná. Je však nezbytné připomenout, že na paty 

jim již několik let šlape dětská porota Juniorfilmu. 

Po oba dny mohli diváci zhlédnout amatérské filmy 

zdarma. Herci se sice neprocházeli po červeném koberci, 

ale na autogramiádu došlo. To známý youtuber DenisTV 

z nedalekého Trutnova byl v pátek odpoledne přítomen 

zahájení Juniorfilmu a jeho vystoupení ocenili jak 

teenageři, tak i mnozí dospělí, 

jež současné trendy sledují. 

Ochuzeni nebyli ani přítomní 

autoři soutěžních snímků - měli 

jako každým rokem možnost zúčastnit se některého z nabízených workshopů. 

Výsledky obou soutěží naleznete na webu www.ddm1.cz. Malý velký svátek 

amatérského filmu by ve Dvoře Králové ani letos nemohl proběhnout bez 

finanční podpory Minmisterstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje. V 

každé ze soutěží byla předána navíc cena, která nesla název místních partnerů: 

města Dvůr Králové n. Labem – Cena starosty a ZOO Dvůr Králové, a.s. – Cena 

hlavního partnera. Tradiční putovní trofej - Cenu Jiřího Beneše za nejhumornější 

snímek si pro tento rok odvezla Helena Smetanová z Ústí nad Labem. 

Autor: Kateřina Sekyrková a kolektiv DDM Jednička 

 

Jarní bazar použitého ošacení a sportovních potřeb 16. – 18. 3. 2016 

DDM Jednička pořádá každoročně bazary pro veřejnost, které 

navštěvují především maminky. Letos proběhly ve dnech 16. – 

18. 3. Na jarním mají možnost zakoupit jarní a letní použité 

ošacení, obuv, hračky sportovní potřeby. Někdy jsou k prodeji 

i kola a hry. Každým rokem návštěvnost na této akci klesá. 

Letošní bazar byl opravdu slabý, proto jsme se rozhodli tuto 

zrušit. Zřejmě dnes lidé dávají přednost nakupování po 

internetu. 

Autor: Dana Kudrnovská  



Když se zima potká s Jarem 17. a 21. 3. 2016 

Jak sám název napovídá, byl výukový program určeným dětem z MŠ a 1. Tříd ZŠ zaměřený na přelom 

zimy a jara a to zejména na změny v přírodě, počasí a svátky jara. Děti si nejprve vyslechly krátkou 

pohádku o tom, jak paní Zima nechce opustit své království a uvolnit trůn princezně Jarněnce. 

V jednotlivých místnostech Jedničky pak děti plnily nejrůznější úkoly a tím postupně pomáhaly Jarněnce 

zvítězit nad Zimou. Interaktivní formou se tak učily poznávat zpěv ptáků, vůni jarních květin nebo chuť 

jarní zeleniny a nechybělo ani povídání o mláďátkách, jarní přírodě, hnízdění ptáčků a Velikonočních 

svátcích. 

Autor: Sylvie Černotová 

    

 

St. Patrick´s day 18. - 19. 3. 2016 

Ze dne 18. na 19. 3. proběhl druhý ročník irské přespávačky v podobě St. Patrick's day. Děti si vyrobily 

čelenky pro víly či klobouky pro skřítky, dostaly základní informace o tomto svátku, povečeřeli jsme 

zelené špagety a zatančili si na irskou hudbu. Letos jim skřítek Leprechaun nechával vzkazy, podle 

kterých ho děti hledaly.  

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

    

 

 



Karneval na Zálabí  20. 3. 2016 

Dětský karneval, který DDM Jednička pořádá každoročně v sále 

Zábavního centra Zálabí, se již přes deset let těší veliké oblibě 

veřejnosti. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 

Taneční sál a parket se hemžil spoustou 

nádherných kostýmů. Princezny, vodníci, 

broučci, piráti, kostlivci, rytíři, indiáni a mnoho 

dalších masek nejen tančilo, ale také soutěžilo o 

drobné ceny. Chybět samozřejmě nemohlo ani 

oblíbené slosování. V duchu zábavy, tance a 

soutěží uběhly téměř tři hodinky nedělního odpoledne jako voda. Pevně věříme, že 

všichni, kdo přišli, si karnevalovou zábavu užili stejně jako my. Za rok se budeme 

těšit opět na viděnou. 

Autor: Sylvie Černotová 

Humanitární sbírka 21. – 23. 3. 2016 

Humanitární sbírka proběhla ve dnech 21. – 23. 3. 2016. Jednička pořádá pro veřejnost již několik let 

jarní humanitární sbírku ošacení, lůžkovin, přikrývek, látek, záclon, hraček a jiných potřebných funkčních 

věcí, které již občané doma nepotřebují a druhým mohou posloužit. Ta putuje do Diakonie v Broumově. 

Počet dárců, kteří dovezou věci do DDM, stále klesá, protože se zvyšuje počet sběrných kontejnerů pro 

Diakonii. Proto byla tato sbírka poslední. 

Autor: Dana Kudrnovská  

 

Velikonoční bowling  24. 3. 2016 

Velikonoční prázdninový turnaj se konal v herně bowlingu v Hotelu Safari v ZOO DK n. L.. Jako vždy 

byl dopředu obsazen a ve frontě čekala celá řada náhradníků. Těsně před turnajem začalo hromadné 

odhlašování z důvodu nemocí, a tak se radovali náhradníci. V den turnaje již náhradníci došli. Nakonec 

nastoupilo do boje o Putovní velikonoční pohár 24 hráčů. Turnaj probíhal bez problémů, mezi hráči 

vládla dobrá nálada a zdravá soutěživost. Odehrály se celé 2 hry, někteří stihli i více. Výsledky se 

počítaly z 2 her. Přestože nejlepšího výsledku dosáhl opět Michal Jíra, majitelem Putovního poháru se 

stal Ondřej Kade. Michal již totiž patří mezi dospěláky! Všichni ocenění získali kromě diplomu a ceny od 

DDM, také cenu od Hotelu Safari v ZOO DK n. L.  A protože to byl velikonoční turnaj, všichni si 

odnášeli i čokoládového velikonočního zajíce. 

           



Jarní vejšlápek  24. 3. 2016 

Ve čtvrtek 24. března 2016 uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky již 15. ročník Jarního vejšlápku. 

Tradiční turistický pochod pro rodiče s dětmi i další zájemce směřoval také tentokrát do Podharti a lesa 

kolem nemocnice. Jak bývá zvykem, trasu jsme opět pozměnili. 

Na účastníky čekaly tři razítkové kontroly a občerstvení. Mohli také odpovídat na turistické otázky, 

tentokrát zaměřené na naše památky a jednu z rozhleden. V cíli všichni dostali hezké diplomy a mohli si 

opéci donesené buřty na připraveném ohni. 

Počasí tentokrát docela přálo, proto byla asi padesátka účastníků docela zklamáním. Dost možná to bylo 

způsobeno vyhlášením Velkého pátku státním svátkem a mnozí rodiče s dětmi zřejmě využili dalšího 

volného dnu k výletu nebo cestě za příbuznými. Přesto byla akce vydařená. Trasa se zúčastněným 

„pochodníkům“, mezi kterými byly i maminky s malými dětmi, líbila. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

Barevné Velikonoce 24. 3. 2016 

Dne 24. 3. proběhla akce Barevné Velikonoce. Akci jsme zahájili jarním vejšlápkem a potom jsme se dali 

na barvení vajíček různými technikami, výrobu jarního věnečku a velikonočního zajíčka. Bohužel tato 

akce přilákala jen 10 dětí, z toho jedno ještě onemocnělo. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

        

 



Jarní kros 29. 3. 2016 

Oblíbenou jarní sportovní akcí se stal Jarní kros pro žáky ZŠ. Přestože foukal studený vítr, na start dne 

29. 3. 2016 dorazilo celkem 89 závodníků. Tentokráte to byli žáci ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť a 

ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem. Trasu cca 1 km dlouhou proběhli bez problémů všichni. Nejrychlejší 

závodnicí Jarního krosu s časem 4 minuty 39 sec., se stala Vanda Vovsová z 3. A ZŠ Schulzovy sady DK 

n. L. 

Autor: Dana Kudrnovská  

      

 

Neživá příroda 31. 3. 2016 

Další z přednášek s projekcí Neživá příroda – vznik krajiny byla uspořádána na žádost p. uč. Špatenkové 

a Novotné ze ZŠ Schulzovy sady 31. 3. 2016. Téma se právě hodilo jako doplnění probíraného učiva. 

Žáci díky promítaným obrázkům putovali třemi typy krajiny – pískovcovou, sopečnou a krasovou. 

Dozvěděli se o pochodech, které krajinu modelovaly i o horninách patřících k jednotlivým typům, včetně 

jejich použití. Pozornost byla věnována i přírodním krásám a ochraně krajiny. Žáci dobře reagovali a ptali 

se.Obě přednášky se vydařily. Zhlédlo je 19 dětí z 3. A a 23 dětí z 3. B. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

 

 


