
 

Velikonoční bowling  

Na Velikonoční prázdninový se přihlásilo 35 zájemců, ale do boje o putovní Velikonoční 

pohár se zapojilo jen 26 soutěžících. Důvodem neúčasti byla nemoc nebo rodinné důvody. 

Ani tentokráte nechyběly mezi hráči děti z ZDOVP při Dětské ozdravovně Království. Turnaj 

probíhal až na nějaké technické závady hracího zařízení bez problémů. Mezi hráči vládla 

dobrá nálada a zdravá soutěživost. Do soutěže byly započítány 2 hry. Nejlepším hráčem 

turnaje a držitelem putovního Velikonočního poháru se stal Daniel Fiedor. 

Autor: Dana Kudrnovská  

     

Výtvarné soutěže ke Dni Země 

Do výtvarných soutěží vyhlášených ke Dni Země 2017 

O nejhezčí poštovní známku a Dopis Zemi, bylo 

zasláno celkem 176 prací, na kterých se podílelo 214 

autorů. Tématem 10. ročníku O nejhezčí poštovní 

známku byl hmyz. Svoje práce zaslaly děti z MŠ, ZŠ a 

SŠ Královédvorska. Svůj společný projekt Sbírka 

motýlů zaslali do soutěže i žáci z Gymnázia Jana 

Blahoslava z Ivančic. Mateřské školy tentokráte 

zastupovala jen MŠ Elišky Krásnohorské DK n. L. Ze 

ZŠ zaslali svoje práce žáci ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 

Strž, ZŠ Podharť, ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, kroužek 

DDM Jednička Čmárytužka. Ze SŠ se zúčastnila 

studentka 1. ročníku SŠIS DK n. L. 

Do soutěže Dopis Zemi, dodaly svoje práce děti z výtvarných dílen Očko ze DK n. L. a žáci 

ZŠ a MŠ Hajnice. Ve dnech 19. – 21. 4. byly všechny práce vystaveny v DDM Jednička. 

Výstavu navštívilo necelých 70 návštěvníků. 

Autor: Dana Kudrnovská  



10. ročník Stříbrné Zeměkoule 

Soutěž byla vyhlášena pro třídní kolektivy MŠ, 

ZŠ, SŠ a ostatní organizace v září 2016. 

Ukončena byla 7. dubna 2017. Úkolem 

soutěžících bylo průběžně sbírat hliníkový 

odpad z potravinářských výrobků, který 

vyprodukuje běžná domácnost. Do 10. ročníku 

Stříbrné Zeměkoule se zapojilo 12 kolektivů a 

1 jednotlivec. Děti z MŠ, žáci ze ZŠ a 

pracovníci DDM Jednička. Všichni dohromady 

za vydatné pomoci rodinných příslušníků i 

pedagogů, sesbírali téměř 344 kg hliníku! 

Soutěže se zúčastnilo sice méně kolektivů než 

v předešlém ročníku, ale konečná váha 

nashromážděného hliníkového odpadu se liší jen o pár kg. Těší nás, že se do této ekologické 

soutěže zapojují nejen děti z MŠ a ZŠ, ale i jejich rodinní příslušníci, sousedé i kamarádi. 

Ukazují tím svůj postoj k životnímu prostředí, které jim není lhostejné. Za to všem patří velké 

poděkování. Jak dopadl 10. ročník? Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 21. 4. 2017 v 

DDM Jednička. Zástupci soutěžních kolektivů převzali za svou záslužnou práci diplomy a 

ceny. Nejlepším sběračem se stala MŠ Dubenec. Nasbírala 70 kg! V průběhu všech deseti 

ročníků této soutěže se nasbíralo celkem 1 829,690kg hliníkového odpadu. 

Autor: Kudrnovská Dana 

Dvorská jednička 

 

Pohárová soutěž určená mladým tanečním skupinám i jednotlivcům z celé republiky slavila 

letos již třinácté narozeniny. Bojovat o příčky nejvyšší se do sálu Hankova domu sjelo opět na 

stovky dětí z různých měst. Soutěžilo se ve třech hlavních kategoriích, z nichž každá měla 

nejenom svá vlastní pravidla a hodnocení, ale také porotu. Diváci, kteří se přišli v sobotu 8. 

dubna podívat do sálu Hankova domu, 

mohli vidět přes třicet vystoupení 

orientálních tanečnic a v odpoledních 

hodinách pak devadesát vystoupení 

mažoretek a cheerleaders. Nedělní část 

soutěže nabídla divákům téměř osmdesát 

vystoupení ve street dancu, show dance, 

dance art a disko dance.  

 

Téměř tisícovka diváků tak měla o tomto 

krásném slunečném víkendu možnost 

zhlédnout dvě stovky vystoupení, na 

kterých své choreografie předvedlo více jak 

1200 dětí a mládeže a to od těch nejmenších čtyřletých capartů až po téměř dospělé tanečníky. 



Letos vítězné poháry putovaly do rukou 

kolektivům například z Náchoda, Hronova, 

Týniště, Nového Boru, Jaroměře, Hořic, 

Trutnova, Rychnova nad Kněžnou, 

Třebechovic, Broumova, ale také z Prahy, 

Jihlavy nebo Pardubic. I dvorští ale měli svá 

želízka v ohni – z tanečních kroužků Jedničky 

soutěžily děti jak v kategorii orientálních tanců, 

tak v mažoretkách. Zastoupení měla i ZŠ 5. 

Května a ZŠ Bílá Třemešná a mezi velmi silné 

soupeře pochopitelně patřila i místní taneční 

skupina Attitude. Jak velké taneční klání dopadlo a jaké umístění vybojovaly dvorské týmy a 

sóla či dua, se můžete dočíst ve výsledkových listinách na webových stránkách DDM 

Jednička. Zjistíte, že děti ze Dvora Králové a okolí jsou rozhodně rovnocennými soupeři a že i 

na tomto ročníku Dvorské Jedničky stojí někteří takzvaně „na bedně“. 

 

Soutěž, kterou každoročně pořádá DDM Jednička, má již mezi tanečníky své jméno a místo.  

A právě na organizátorech leží ten nelehký úkol, udržet úroveň soutěže a ještě více ji rozvíjet 

a vylepšovat ve prospěch dětí, které do našeho města každoročně v dubnu přijíždí, aby zde 

představily výsledky své celoroční práce. To by ale nebylo možné bez podpory a přispění 

dalších organizací a institucí. Proto velké poděkování patří Městu Dvůr Králové nad Labem 

za podporu, Ministerstvu kultury ČR a Královéhradeckému kraji za finanční příspěvek a 

v neposlední řadě také Gymnáziu Dvůr Králové n. L., které zdarma poskytlo zázemí pro 

téměř dvě stě tanečníků. 

 

Všem vítězům ze srdce gratulujeme a budeme se za rok těšit na viděnou při dalším ročníku 

taneční soutěže Dvorská Jednička 

 

Autor: Sylvie Černotová 

 

     
        

 

Safari po safari  

Také v letošním dubnu, konkrétně 12. 4. 2017, pořádala ZOO Dvůr Králové za vydatné 

pomoci Jedničky a dalších pomocníků tradiční akci ke Dni země Safari po safari. DDM 

zajišťoval i tentokrát účast škol a školek a 4 pracovníci se podíleli na akci přímo jako 

organizátoři. Dana Kudrnovská měla na starost 1. stanoviště s otázkami u Vodních světů, 

Lucie Pospíšilová 3. vedle výběhu žiraf. Vladimír Jiřička a Veronika Málková zajišťovali 



s pomocnicemi ze SŠIS zapisování účastníků na startu, hodnocení soutěže a předávání 

časopisů v cíli. Pomáhali také u opékání buřtů. 

Počet přihlášených sliboval účastnický rekord. Pokud by dorazily všechny objednané skupiny, 

byl by celkový počet žáků bezmála 860. Zasáhla však nepřízeň počasí, zejména déšť, který 

trval po celé dvě hodiny startu i později. O to více organizátory překvapila vysoká účast – 629 

dětí mluví za vše. Akce byla velmi úspěšná. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Jarní vejšlápak  

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 se konal v pořadí již 16. Jarní vejšlápek – turistický pochod pro 

děti a rodiče s dětmi. Jako vždy byla pro účastníky připravená trasa, pozměněná oproti loňské, 

na které nechybělo občerstvení. Letos byla navíc obohacena o velikonoční pátrací soutěž 

Tajemství kraslice. 

Letošní pochod, bohužel, negativně ovlivnilo počasí. Už půl hodiny po startu začalo pršet a 

drobný déšť ustal až před jedenáctou hodinou. To mělo samozřejmě zásadní vliv na účast. Na 

start dorazilo pouhých 15 lidí. Potěšilo nás, že i přes tyto podmínky byli zúčastnění, mezi 

kterými nechyběly maminky s kočárky, s akcí spokojeni. Líbila se i soutěž. 

 

Autor: Bc Vladimír Jiřička 

 

 

Barevné velikonoce 

Dne 13. 4. proběhla tradiční akce Barevné Velikonoce, kde jsme s 15 dětmi v dobré a 

poklidné atmosféře nabarvili vajíčka. Děti si mohly zkusit barvení v ovo barvách, zdobení 

voskem, decoupage, smáčení v laku na nehty nebo zdobení kávou. Naším dalším 

velikonočním tvoření byla taška na koledu se zajíčkem a ovečka ve tvaru věnečku, který jsme 

obmotávali vlnou. Děti měly z výrobků velkou radost a určitě potěšily i rodiče. 

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

        
  

 



Další dílny 

Během dubna přišli opět žáci ze ZŠ Podharť do keramické dílny, aby si své výrobky 

naglazovali a mohli doma potěšit své rodiče 

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

 

Zlatá včela 

V sobotu 22. 4. 2017 se DDM Jednička ve Dvoře 

Králové nad Labem naplnilo 31 včelaříky z 

Královéhradeckého kraje, kteří se zde sjeli na 

oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2017. Tohoto 

ročníku se zúčastnily 4 včelařské kroužky – VKM 

Běchary, VKM Hostinští včelaříci, VKM Dubenec a 

pořádající včelařský kroužek Včeličky z Jedničky. 

Děti soutěžily v klasických disciplínách – test, 

botanika, včelařské pomůcky, včelařská praxe a 

mikroskopování. Po náročném soutěžním dopoledni 

čekal malé včelaře doprovodný program v podobě 

černošské skupiny Emongo, která měla pro děti 

připravený zábavný hudební program, do něhož se 

zapojili úplně všichni. Po divokém tanci a 

bubnování přišlo vyhlášení výsledků, jež si můžete 

níže prohlédnout. Alespoň jeden pohár si odvezl 

každý ze zúčastněných kroužků.  

Mladší kategorie:  

1. místo Anežka Šebková VKM Včeličky z 

Jedničky  

2. místo Natálie Paříková VKM Včeličky z Jedničky  

3. místo Sára Skrbková VKM Běchary  

Starší kategorie:  

1. místo Eliška Šebková VKM Včeličky z Jedničky  

2. místo Jan Materna VKM Hostinští včelaříci  

3. místo Pavlína Všetečková VKM Dubenec  

Autor: Veronika Šebková  

 

    


