
 

Jednička na Dni lesů  5. 5. 2016 

Ani letos nechyběla Jednička se svými stanovišti na tradiční akci Den s Lesy ČR. Všechny děti si mohly 

vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na terč, ochutnat čaj z darů přírody, vyrobit si zálesáckou záložku se 

stopami zvěře, dozvědět se něco zajímavého z mineralogie nebo si nechat něco pěkného namalovat  na 

obličej. 

Autor: Sylvie Černotová 

      

 

Noc na hvězdárně 6. -7. 5. 2016 

O Noc na Hvězdárně, která proběhla ve dnech 6. -7. května, byl opět velký zájem. Jelo 16 dětí, což je asi 

maximum účastníků, vzhledem k prostoru na spaní. Ze strany Hvězdárny v Úpici bylo opět vše perfektně 

připraveno, tentokráte se o nás postaral pan Radovan Mrllák. Oficiální program začal od 20. hodiny. Do 

té doby si děti užívaly krásného počasí ve venkovních prostorách hvězdárny. V programu bylo promítání 

a zajímavé povídání o hvězdách, souhvězdích, planetách, celkově o astronomii, zajímavosti z 

kosmonautiky. Protože bylo nádherné počasí, bylo možné pozorování hvězdné noční oblohy pouhým 

okem. Na střeše hvězdárny a v kopuli planetária pak 

dalekohledem hvězdy, planety a hvězdokupy. Noční 

pozorování je vždy krásné, ale únavné. Po krátkém 

nočním odpočinku, výletníci absolvovali prohlídku 

venkovních pracovišť hvězdárny. Prohlédli si, místo 

kde je umístěn seismograf na měření zemětřesení, 

prostory kde se předpovídá počasí, měří srážky, vítr, 

Sluneční domek, kde jsou veškeré měřicí přístroje 

týkající se Slunce. Nechyběla ani prohlídka nejstaršího, 

ale stále funkčního dalekohledu na hvězdárně, který 

sestavil pan Bečvář, pozorování v kopuli planetária a 

promítání v přednáškové místnosti. Pobyt na 

Hvězdárně se opět vydařil, všichni byli spokojeni. 

Autor: Dana Kudrnovská  



Jednička na Zvičině  - Otvírání turistické sezóny 7. 5. 2016 

V rámci Otevírání turistické sezóny jsme opět vyrazili na vrch Zvičinu, 

abychom tu spolu se sdružením Podzvičinsko pro malé i velké připravili 

soutěžní okruh na tentokrát na téma Zvířata a zvířátka. Každý, kdo se do 

soutěže zapojil a zdárně splnil všechny úkoly, které si zvířátka nachystala, tak 

mohl získat drobný dárek.  

Autor: Sylvie Černotová 

          

 

          

 

 

Výlet za Karlem IV. 9. 5. 2016 

Letošní kulaté výročí našeho nejvýznamnějšího panovníka se setkalo opravdu s velkým zájmem 

veřejnosti, včetně základních škol. Proto nepřekvapila V. Jiřičku žádost vyučujících 3. – 5. tříd ZŠ 

Schulzovy sady, zda by pro ně nepřipravil výlet do Prahy na téma Karel IV. První Výlet za Karlem IV. 

pro 5. třídy se uskutečnil 8. dubna, druhý s účastí 3. a 4. třídy 9. května 2016. V obou případech se 

zájezdu zúčastnilo bezmála 50 žáků. 

I když trasy obou výletů po našem hlavním městě nebyly zcela totožné, ani na jedné nesměl samozřejmě 

chybět Pražský hrad. Velmi mile překvapilo nadšení z jeho areálu zejména mezi mladšími dětmi. 

Prohlédly si Chrám sv. Víta i Zlatou uličku s ochozovou chodbou plnou zbroje a zbraní, podívaly se na 

město z rampy Hradu. Další putování vedlo na vyhlídku Svatováclavské vinice. Dětem byly představeny 

další významné stavby Prahy a dozvěděly se pár zajímavostí o vinařství a Karlovi IV. Pro všechny pak 

bylo zajímavým zpestřením nahlédnutí do kuriózní nejužší pražské uličky řízené semaforem. Průvodce 

nemohl opomenout ani Karlův most. Zastávka zde byla věnována nejen jeho výstavbě, ale i několika 

pověstem. K odpočinku a občerstvení využily obě výpravy zelenou oázu v centru města - Františkánskou 

zahradu. Se skupinou starších dětí nahlédli průvodci i do chrámu Panny Marie Sněžné, s mladšími se 

podívali do pozoruhodných prostor hlavní pražské pošty v Jindřišské ulici. Oba výlety se vydařily i díky 

krásnému, slunečnému počasí. Všechny děti si domů přivezly kromě fotografií i hodně zajímavých 

zážitků. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 



Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti – 14. 5. 2016 
 

Již 6. ročník této zábavní akce, který přilákal přes dvě 

stovky návštěvníků, se konal druhou květnovou 

sobotu opět na rozlehlé zahradě DDM Jednička. Pro 

děti byl připravený bohatý program, na své si přišli 

ale i dospělí účastníci. 

Pestrá ukázka volnočasových aktivit, nejrůznější 

workshopy, dílničky, soutěže, zábavní koutky i 

zajímavá vystoupení – to vše zahrnoval letošní 

program Prima hrátek 

Kromě oblíbených tradičních aktivit, jakými jsou 

skákací hrad, IQ koutek, jízda na šlapacích 

minikárách a koloběžkách, bublinárium, lanové 

aktivity a podobně, nabídl tento ročník i spoustu 

novinek. 

Mezi největší atrakce patřila ukázka dřevosochání pana Martina Kučery, který pomocí motorové pily 

vytvořil před zraky diváků z pařezu pokáceného stromu nádhernou lišku, která teď zdobí areál Jedničky. 

Další zajímavou novinkou byl workshop plný pokusů a experimentů, které představila skupina „Věda nás 

baví“. Veliké oblibě se těšilo i žonglování se skupinou OOPS, patchworkový workshop, poutavé 

představení Zoo Dvůr Králové nebo ukázka z činnosti dvorské městské policie. Nechyběly ani rukodělné 

workshopy, sportovní a pohybová stanoviště a 

soutěže. Pohodovou atmosféru celé akce doplnila 

svým vystoupení také kapela Springhit. 

Dalších aktivit byla velká spousta a zástupy dětí 

čekaly také u stolečku, kde se malovalo na obličej 

nebo u trampolíny či „drink baru“, kde bylo možné 

namíchat si svůj vlastní nápoj. V drobných soutěžích 

mohly děti sbírat razítka a vyhrát pěkné ceny. 

Celým odpolednem provázela nejen dobrá nálada a 

pěkné počasí, ale také mladá moderátorka Barbora 

Kopecká a profesionální zvuk od firmy Sound 

service. 

Rádi bychom poděkovali Královéhradeckému kraji 

za finanční podporu, bez které by nebylo možné tuto akci zrealizovat. Poděkování patří také všem 

spolupracujícím organizacím a subjektům. V neposlední řadě děkujeme také všem pomocníkům a 

dobrovolníkům, kteří vynaložili své úsilí a volný čas pro dobrou věc. Příští rok se budeme opět těšit na 

viděnou. 

Autor: Sylvie Černotová 

 

         
 

 



Dopravní výchova pro děti ze ZŠ a PRŠ 16. 5. 2016 
 

Dne 16. 5. jsme zařídili Dopravní výchovu (teorii i jízdu) na míru pro děti ze základní a praktické školy. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 
Znalec rostlin 17. 5. 2016 

 
Již tradiční přírodovědná soutěž, která byla připravena pro 

žáky a studenty z Královédvorska se konala dne 17. 5. 

2016 v DDM. Úkolem soutěžících bylo rozpoznat 60 

druhů živých rostlin běžně rostoucích v našem okolí. 

Soutěžili žáci ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž, studenti z 

Gymnázia DK n. L. Na Znalce dorazila i studentka z ČLA 

Trutnov. Mezi 79 soutěžícími byli i žáci z 2. třídy, kteří si 

chtěli vyzkoušet svoje znalosti. Někteří dosáhli lepších 

výsledků než žáci z vyšších ročníků. V letošním Znalci 

rostlin dosáhla nejvyššího počtu bodů Markéta Pecnová z 

Gymnázia ve DK n. L. a stala se tak Znalcem rostlin pro 

rok 2016. 

Autor: Dana Kudrnovská  

     

 

Putování dobou Karlovou 18. 5. 2016 
 
Závěrečným počinem oddělení přírodovědy a turistiky DDM, věnovaným 700. výročí narození Karla IV. 

byl pořad Putování dobou Karlovou, který se konal ve středu 18. května 2016 v Jedničce. Byl nabídnut 

všem základním školám okrsku Dvůr Králové s II. stupněm a školám středním. Zúčastnila se ho, bohužel, 

jen ZŠ Podharť a SŠIS. Přesto byli nakonec organizátoři s účastí 134 žáků spokojeni. 

Na školy čekala 4 stanoviště, která přibližovala alespoň část informací o Karlově životě a jeho 

budovatelské i jiné činnosti. V první místnosti přiblížil p. Lokvenc a Kryštof Polák, tak trochu i divadelní 

formou, zejména nelehké panovníkovo mládí a jeho pobyt u francouzského dvora. Část výkladu byla 

věnována i oběma rodům, z kterých Karel pocházel. Ve společenské místnosti se žáci dozvěděli mnohé o 

stavební činnosti Karla IV. u nás i v Evropě (Chrám sv. Víta, Karlův most, Karlštejn a další hrady, 

Karlovy Vary, Monte Carlo, Karlsfried) i o jeho dalších zakladatelských a hospodářských zásluhách 

(univerzita, dovoz nových odrůd vína, založení Velkého rybníka, dovoz parem). Objasněny byly i 

předpoklady panovníkových úspěchů a jeho schopnosti. Další stanoviště se věnovalo Karlově válečné 

činnosti v Itálii i jinde. David Benák v historickém 

kroji i s mladými pomocníky předvedli dobové 

zbraně, přiblížili bitvu u Kresčaku i mnohé jiné 

zajímavosti z válčení ve 14. století, včetně ukázek 

zbraní a zacházení s nimi. V poslední místnosti si děti 

mohly vyzkoušet různé testy věnované době Karlově 

a dozvěděly se i něco navíc o našich památkách. 

Všechna zastavení byla doplněna nástěnkami s 

obrázky, plánky a přehledy. 

Třídy se na stanovištích střídaly podle písemných 

časových rozpisů a tak nedocházelo k žádným 

tlačenicím ani časovému skluzu a vše probíhalo 

plynule. Akce se vydařila k plné spokojenosti 

účastníků i organizátorů. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 



Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů  19. 5. 2016 
 

Na okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se i letos sjeli žáci z celého Trutnovska. Ti vytvořili 

celkem 10 soutěžních týmů ve 3 kategoriích. Do krajského kola postoupili vítězové první a druhé 

kategorie a to jmenovitě ZŠ Malé Svatoňovice v kategorii starší a ZŠ Úpice Lány v kategorii mladší. 

Akce proběhla v přátelské a pohodové atmosféře a to zejména díky spolupráci s Besipem, Centrem služeb 

pro silniční dopravu, Dopravním inspektorátem PČR Trutnov, Městskou policií Dvůr Králové n/L.  

 

    
 

Turnaj Špuntů 21. 5. 2016 
 
V Jedničce dne 21. 5. 2016 se uskutečnil další ročník 

šachového Turnaje Špuntů, který je přímým pokračováním 

tradice turnajů, sahajících až na počátek sedmdesátých let 

minulého století. Turnaj je určen především začínajícím 

malým šachistům. Navázal na tradici předešlých ročníků i 

originálními trofejemi, kterými byly původně nabarvené 

korkové špunty. Z Jedničky si účastníci odnesli zlaté, 

stříbrné, bronzové a černé dřevěné šachové figurky na 

podstavci. Na turnaj dorazilo celkem 35 hráčů. Zahrát si 

přijeli šachisté z Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České 

Skalice, Jaroměře, Hořic, Hronova, Rychnova nad Kněžnou, 

Police nad Metují, Trutnova, Třebihošti, Žernova, Meziměstí 

a nechyběli ani hráči ze Dvora Králové nad Labem. Během 

Turnaje Špuntů probíhaly současně tři turnaje. I. předškoláci, 1. a 2. třídy ZŠ, II. 3. – 4. tř. ZŠ, III. 5. - 9. 

tř. ZŠ. Hru řídili hlavní rozhodčí Ing. Petr Čechura a Ing. Jiří Bielovský, dalším rozhodčím byl Ing. Jiřího 

Wenke. Ředitelem turnaje byl Mgr. Jiří John a Dana Kudrnovská. Vyhlášení proběhlo po ukončení všech 

tří turnajů. Hru také bedlivě sledovali doprovody šachistů z 

řad rodičů a trenérů. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře a 

měl spád. Vítězové jednotlivých kategorií. 

Předškoláci: Jan Kreutschneider Region Panda Rychnov nad 

Kněžnou 

1. třídy: Jan Voříšek ŠK ORTEX Hradec Králové 

2. třídy: Šimon Bubeníček TJ Náchod 

3. třídy: Michal Stejskal TJ JISKRA Hořice 

4. třídy: Šárka Marxová TJ JISKRA Jaroměř 

5. třídy: Pavel Kačírek Region Panda, Rychnov nad 

Kněžnou 

6. – 9. třídy: Jaroslav Grulich TJ Náchod 

 

Autor: Dana Kudrnovská  



Závěrečná akademie 27. 5. 2016 

 

Závěrečná akademie proběhla v pátek 27. května na zahradě DDM Jednička. Na akademii předvedlo svoji 

činnost celkem 153 dětí z 20 kroužků a to především z kroužků hudebních, tanečních a jazykových. Své 

práce vystavily také některé výtvarné kroužky. Na akademii se přišlo podívat zhruba 200 rodičů, 

prarodičů a kamarádů. Celou akci moderovaly děti z moderátorského kroužku, které jednotlivé kroužky 

představovaly a uváděly. Celá akce byla vydařená a dětem i rodičům se líbila. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

      
 
Cyklotoulky 28. 5. 2016 
 
Cílem cyklotoulek, které proběhli 28. 5. 2016, pro děti od 

10 let byla tentokráte Jaroměř. Účastníci navštívili muzeum 

mašinek a Muzeum magie. Ve Výtopně si děti prohlédli 

parní lokomotivy starší více jak 110 let a další exponáty 

tohoto soukromého muzea. Prohlídka byla doplněna o 

zasvěcený výklad pracovníka muzea. Měli štěstí, před 

Výtopnou byl ten den i sraz veteránů, které měly spanilou 

jízdu. Asi nejvíce všechny zaujalo staré dřevěné hasičské 

auto, které si mohli prohlédnout za asistence pana majitele. 

Dalším cílem cyklistů bylo Muzeum Magie. Průvodcem 

byl pan kouzelník. Na programu bylo zajímavé povídání o 

tom, jak vlastně kouzelníci vznikli, jak žili, prohlídka 

muzea a kouzlení. V areálu je i bludiště, které jsme 

samozřejmě nevynechali. Výlet se vydařil, cyklisté nezmokli a dorazili domů bez úhony. 

Autor: Dana Kudrnovská  

 
Den dětí v Libotově 28. 5. 
 

 

Dne 28. 5. jsme podruhé pomohli zajistit stanoviště na 

dětském dni v Libotově, který navštívilo 314 dětí. Pomohli 

jsme na stanovištích: malování na obličej, jízda zručnosti, 

skoky v pytlích, chůze v ploutvích a souboj na kladině. 

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

    


