
 

Dvorská Jednička 2016 9. a 10. dubna 2016 

Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí! Taneční soutěž 

Dvorská Jednička slavila letos již dvanácté narozeniny. A 

nutno dodat, že na popularitě ani návštěvnosti ji to tedy 

rozhodně neubralo. 

Do Hankova domu se sjelo přes tisíc dětí z různých koutů 

České republiky, aby zde během druhého dubnového 

víkendu poměřily síly v tanečních formacích i sólových 

choreografiích. 

Odborná porota hodnotila vystoupení od nejmenších dětí až 

po téměř dospělé tanečníky a soutěžilo se opět v různých 

formách tance. Sobotní dopoledne patřilo orientálním 

tanečnicím, odpoledne se představily týmy mažoretek a cheerleaders. Neděle byla ve znamení tanečních 

stylů street dance, hip hop, disco dance, show a dalších. 

Výkony některých týmů mnohdy dosahovaly profesionální 

úrovně a porota rozhodně neměla ani letos lehkou úlohu. 

Bojovat o stupně vítězů přijely jak skupiny z nedalekého 

okolí, tak i ze vzdálenějších koutů naší republiky. Pozadu 

nezůstalo ani naše město a ze Dvora Králové se soutěže 

zúčastnilo hned několik skupin, které se také mohou 

pochlubit výborným umístěním. V orientálních tancích 

zejména skupina Malika a sólistky ze ZŠ 5. května, v 

mažoretkovém vystoupení pak dua Kristýna Rindová s 

Janou Kejdařovou a Eliška Týfová s Nikolou Noskovou, 

které reprezentovaly pořádající organizaci – DDM 

Jednička. V nedělních formách vybojovala několik pěkných 

umístění i dvorská skupina Attitude a dařilo se také dětem z 

tanečního kroužku MŠ a ZŠ v Bílé Třemešné. Pěkné 

vystoupení předvedly i nejmenší Mažoretky Tweety, TS 

Crush z Nemojova nebo street dancová skupina DK Group z 

Jedničky a přestože jejich formace nedosáhla „na bednu“, 

bylo jejich vystoupení působivé a my jim přejeme mnoho 

úspěchů v dalších soutěžích. Všem moc a moc gratulujeme! 

Shlédnout 12. ročník Dvorské Jedničky přišlo a přijelo do 

Hankova domu i letos přes 1000 diváků. 

 

   Autor: Sylvie Černotová 

 

 

Safari po safari 13. 4. 2016 
 
je pravidelně na oddělení přírodovědy a turistiky měsícem nejvíce naplněným akcemi a to zejména 

vzhledem k probíhajícímu Dni země. Nejinak tomu bylo i v tomto roce. 

V kalendáři akcí jedničky má každoročně už několik posledních let své místo akce Safari po safari. Jejím 

hlavním organizátorem je sice ZOO Dvůr Králové, ale DDM Jednička se výrazně podílí nejen na její 

samostatné organizaci, ale i na propagaci a zajištění účastníků vůbec. Dětské kolektivy, ať už se jedná o 

základní a mateřské školy, ale i o další skupiny, nahlašují svou účast dle připraveného rozpisu právě v 



Jedničce. Ještě před tím DDM rozesílá mailem a na školách umisťuje plakáty akce. Během vlastní akce 

zajišťují pracovníci DDM start a cíl s vyhodnocením testů a předáváním propagačních materiálů a také 

dohlížejí na jednotlivé soutěžní stanoviště. 

Letošní Safari bylo snad vůbec nejúspěšnějším ročníkem. Za krásného slunečného počasí se totiž do 

areálu ZOO dostavilo celkem bezmála 790 účastníků. Důležité je, že si soutěž užili a odcházeli spokojení, 

úspěšné kolektivy, které správně odpověděly na otázky, si kromě propagačních materiálů odnášely i volné 

vstupenky do ZOO. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

     
 
Mladý moderátor 15. dubna 2016 
 
V pátek 15. dubna jsme se vydali se čtyřmi účastníky z Moderátorského kroužku do České Lípy na soutěž 

Mladý moderátor 2016. 

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 moderátor, youtuber. 

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 postoupily 2 děti, které měli za úkol vylosovat si z pytlíčku jednu ze známých osobností 

a postav. Ke každé postavě byl přidělen jeden porotce, který ji měl ztvárnit. Děti pak s porotcemi dělaly 

rozhovory. Ze soutěže jsme si přivezli dvě krásná třetí místa, která do Dvora přivezli Magdaléna 

Horáková a Lukáš Rejl, což byl v tak velké konkurenci velmi dobrý výsledek. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková 
 

 

Hrady ČR, Problémy současné krajiny, Krtkova stezka, Hradní abeceda 19. – 22. 
4. 2016 

 

Nabídku akcí ke Dni Země a Mezinárodnímu dni 

památek a historických sídel v letošním roce využilo 

několik tříd ze základních škol. Programů Hrady ČR a 

Problémy současné krajiny se zúčastnilo více než 40 

dětí ze ZŠ a PrŠ. Děti se dozvěděly mnohé zajímavosti, 

týkající se českých a moravských hradů a jejich nej.. 

Druhý z programů připomněl největší problémy, které 

způsobuje současná lidská civilizace v krajině – divoké 

skládky, zabírání úrodné půdy, průmyslové inhalace, 

nevhodné zemědělské hospodaření způsobující erozi 

půdy a mnohé další. O problematiku českých hradů byl 



zájem i na jiných školách. Programy Nej…českých hradů a Hradní 

abeceda zhlédlo 22 žáků ze ZŠ Podharť a více než 40 žáků 6. tříd 

ZŠ Schulzovy sady. Pro menší děti byl v rámci nabídky akcí ke 

Dni Země připraven závod s přírodovědnými a ekologickými 

otázkami, nazvaný Krtkova stezka. Děti postupně vybíhaly na trať 

vytyčenou „krtčími značkami“ v zahradě Jedničky. Trasu měly 

ztíženou různými překážkami a doplněnou otázkami. 

Dvacetičlenná skupina dětí ze ZŠ Strž si závod užila, stejně jako 

následující opékání buřtů, zakončené předáním drobných cen. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

   

 
Výstava o nejhezčí poštovní známku – 20. – 22. 4. 2016 
 
9. ročník výtvarné soutěže O nejhezčí poštovní známku byl opět úspěšný. Tématem letošního ročníku byl 

Život pod vodou. Do uzávěrky termínu bylo doručeno 228 prací, na kterých se podílelo 290 autorů. Ve 

dnech 20. – 22. 4. 2016 proběhla v DDM výstava, kterou navštívilo téměř 200 návštěvníků.  Letošního 

ročníku se zúčastnily děti z MŠ Dubenec, MŠ E. Krásnohorské DK n. L., MŠ Slunečná I. DK n. L. a děti 

z MŠ Dolní Lánov. Ze základních škol se zúčastnili žáci ze ZŠ Podharť DK n. L., ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 

Strž DK n. L., ZŠ Žireč, ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, ZŠ a PrŠ DK n. L. a ZŠ a PrŠ Sluneční Hostinné, ZŠ 

Oty Pavla z Buštěhradu.  

Autor: Dana Kudrnovská 

 

 
 

9. ročník ekologické soutěže Stříbrná zeměkoule 22. 4. 2016 

 

Soutěž byla vyhlášena pro třídní kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ a ostatní organizace v září 2015. Ukončena byla 

14. dubna 2016. Úkolem soutěžících bylo průběžně sbírat hliníkový odpad z potravinářských výrobků, 

který vyprodukuje běžná domácnost. Do 9. ročníku Stříbrné Zeměkoule se zapojilo celkem 15 kolektivů. 

Děti z MŠ, žáci ze ZŠ, studenti z SŠIS a pracovníci DDM Jednička. Všichni dohromady za vydatné 

pomoci rodinných příslušníků i pedagogů, sesbírali téměř 395 kg hliníku! Těší nás, že se této ekologické 

soutěže zúčastňujete stále více kolektivů. Ukazují tím svůj postoj k životnímu prostředí, které jim není 

lhostejné. Za to všem patří velké poděkování. Vítězem letošního ročníku se staly děti z MŠ Dubenec. 

Podařilo se jim nashromáždit 89 kg hliníkového odpadu. Na slavnostním vyhlášení, které proběhlo v 

DDM 22. 4., byly všechny zúčastněné kolektivy za svou snahu odměněny diplomem a cenou. 

 

Autor: Dana Kudrnovská 

 



       
 

 

Panovnická stezka 27. 4. 2016 
 

Druhou akcí, věnovanou letošnímu „Karlovskému výročí“, byla 

soutěž Panovnickou stezkou. Byla uspořádána pro žáky 

základních škol okrsku Dvůr králové nad Labem dne 27. 4. 

2016. 

Organizátoři byli mile překvapeni zájmem o tuto akci. I když na 

start soutěže nakonec některé nahlášené dvojice nedorazily, 

účast 24 družstev byla nečekaně vysoká. Větší zastoupení měla 

kategorie A/ žáci 6. – 7. tříd, kde se zúčastnilo 16 družstev 

(resp. 15 a jedna samostatná účastnice), v kategorii B/ žáci 8. – 

9. tříd se utkalo 8 družstev. Zúčastnily se ZŠ Schulzovy sady, 

ZŠ Podharť, ZŠ 5. Května a ZŠ Dubenec. 

Na startu v podloubí Staré radnice obdržela každá dvojice 

soutěžní test. Odpovědět měly celkem na 4 bloky otázek a 4 otázky samostatné. Poslední kvarteto otázek 

museli soutěžící podle drobné nápovědy hledat – ve dvou případech za výlohou, u dvou dalších byly živé 

postavy. V kostele se setkali s mnichem, u Šindelářské věže na ně čekala dvojice rytířů. Otázky se týkaly 

života a činů Karla IV. a osob v jeho nejbližším okolí. Družstva se musela vrátit do cíle s vyplněným 

testem v limitu 30 minut. 

A kdo zvítězil? V mladší kategorii to bylo duo Tereza Janská, Eliška hrubá ze ZŠ 5. května, mezi staršími 

byli nejúspěšnější Jakub Mencl a Veronika Kamenická ze ZŠ Schulzovy sady. Týmy na prvních třech 

místech získali originální diplomy a repliky středověkých mincí, všichni soutěžící sladkou odměnu a 

účastnické listy. Potěšil velmi dobrý ohlas dětí i pedagogů. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

Čarodějnické opékání buřtů 
 

Dne 28. 4. proběhla akce Čarodějnické opékání buřtů, 

kterou ani letos nenavštívil velký počet lidí i přesto se 

zúčastněným akce líbila. Děti si mohly udělat řidičský 

průkaz na koště, postavit hranici z polínek, uvařit 

kouzelný lektvar, najít cestu v pavučině, či si vybarvit 

malou čarodějnici. Hlad jsme zahnali buřtíkem za 

poslechu kytary. 

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

 


