
Výstava Marie Terezie 

Ve dnech 30. října – 3. listopadu 2017 se ve společenské místnosti DDM Jednička konala výstavka 

Marie Terezie – panovnice, reformátorka, matka. Byla uspořádána při příležitosti letošního 300. výročí 

narození této významné panovnice.  

 

Přesto, že akce byla školám nahlášena s měsíčním předstihem, zdálo se, že návštěva bude velmi nízká. 

Po další připomínce a domluvě s pedagogy nakonec expozici zhlédlo 179 účastníků - žáků základních 

škol a studentů gymnázia. Přes prezentaci na webových stránkách a facebooku Jedničky nepřišel nikdo 

z královédvorské veřejnosti, což je škoda. Nezájem dospělých je na takovýchto akcích, bohužel, 

běžnou věcí. 

Výstavka přiblížila Marii Terezii, jak napovídal její podtitul, jako schopnou panovnici a významnou 

reformátorku, ale také jako milující manželku a matku 16 dětí. Pro všechny skupinové návštěvy byl 

připraven velmi podrobný výklad. Návštěvníci se dozvěděli mnoho informací o rodinném životě 

Marie Terezie, o výchově dětí, vztahu k manželovi. Představeny byly všechny reformy, největší 

pozornost byla samozřejmě věnována školské. Nebyly opomenuty ani dvě významné osobnosti 

pocházejícím z českých zemí, které se pohybovaly v blízkosti panovnice. První z nich, kníže Václav 

Antonín Kounic, zásadním způsobem zasáhl do vnitřní i zahraniční politiky habsburské monarchie, 

druhý, královédvorský rodák Jan Václav Bergl se stal dvorním malířem panovnice a vymaloval mimo 

jiné i část pokojů v zámku Schönbrunn. Výstavku doplňovaly zajímavosti a obrázky, přibližující místo 

vlády Marie Terezie, portréty jejích dětí, ukázky konfirmačních privilegií pro Dvůr Králové… žáci si 

mohli také prohlédnout originály výnosů panovnice, školní psací tabulku a pamětní minci vydanou 

k tomuto výročí.  

Výstava se vydařila. Poděkování patří řediteli SOkA Trutnov za umožnění kopírování starých listin a 

Městskému muzeu ve Dvoře Králové za zapůjčení archiválií a školní psací tabulky.  

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Uspávání strašidel 

Na město se snáší tma a jemný déšť vytrvale dopadá na 

zem pokrytou spadaným listím. V této ponuré 

atmosféře jsou slyšet šouravé kročeje a mezi stromy se 

pomalu vynořuje bílým plátnem omotaná mumie. 

Nedaleko odtud odpočívá mezi svíčkami prastarý upír a 

o kousek dál se ozývá pravidelný zvuk hrobníkovy 

lopaty. V mihotavém plamenu louče se blýskají ostré 

vidle čertů a hned vedle statného stromu chřestí 

odsouzenec svými okovy. 

Ne, nejde o recenzi na nejnovější horror. Setkání s těmito a mnoha dalšími strašidelnými postavami na 



dopravním hřišti si vychutnalo v pochmurný páteční 

podvečer 10. listopadu víc jak sedm desítek dětí a jejich 

rodičů, které neodradil ani neustávající drobný déšť 

věrně doprovázející celou akci pořádanou Domem dětí 

a mládeže Jednička. 

Po zdárném splnění několika hrůzyplných i úsměvných 

úkolů se pak návštěvníci stali svědky magické chvíle, 

kdy se všechna strašidla pod vedením mocného Mága 

rozloučila a za zvuků temné hudby zmizela v hustém 

dýmu, aby se odebrala k dlouhému zimnímu spánku. 

Autor:  Ondřej Černota  

Otázky a obrázky 

Ve dnech 14. – 16. 11. 2017 se konal v DDM 

Jednička již 16. ročník přírodovědné poznávací 

soutěže Otázky a obrázky.  Akce s dlouhou tradicí 

zaznamenala i tentokrát velmi dobrou účast. Je jen 

škoda, že je to zásluhou pouze dvou 

královédvorských škol – ZŠ Schulzovy sady a ZŠ 

Strž. Propozice s pozvánkami byly zaslány 

s třítýdenním předstihem. I tak ale bylo co hodnotit, 

protože své znalosti předvedlo celkem 124 dětí ze 4. 

a 5. tříd, což je oproti loňsku dvojnásobek. Je vidět, 

že i přes dlouhou dobu trvání soutěže je o ni ze 

strany pedagogů stále zájem. 

Pro žáky byla tentokrát připravena celá nová sada otázek a obrázků, od těch poměrně jednoduchých až 

po těžší, který vyžadovaly i pár znalostí navíc. Za každou z 20 otázek (10 obrázků k poznávání + 10 

otázek ze života zvířat a rostlin) mohli soutěžící získat 1,5 bodu – 1 bod za správně určené rodové 

jméno + 0,5 bodu za případné doplnění jména druhového.  Děti odpovídaly buď přímo, nebo 

vybíraly ze tří možností.  

Protože si DDM přeje, aby soutěž byla i přes mnoho let svého trvání 

stále zajímavá a žáci se dozvěděli o přírodě i něco navíc, připravil 

pro ně V. Jiřička na samotný závěr, kdy už znali správné odpovědi, 

malou „výstavku“. Jednalo se o ukázku trofejí, drahých kamenů a 

zkamenělin. Děti si tak mohly uvědomit, jakými nerosty a horninami 

se chlubí Podkrkonoší i Královédvorsko. Na trofejích a kožešinách 

byly vysvětleny rozdíly mezi vysokou zvěří, mezi jednotlivými 

pohlavími a také mezi rohy a parohy. V. Jiřička také zdůraznil 

význam myslivosti a obsah její práce. Tento doplněk soutěže se i 

tentokrát setkal s velkým zájmem dětí i vyučujících. 

 



Poděkování patří panu Václavu Lokvencovi za zapůjčení trofejí a kožešin. Soutěž se velmi 

vydařila ke spokojenosti organizátora i zúčastněných škol.  

Výlet do Plzně – Mezinárodní festival Animánie 

Ve sváteční den 17. 11. 2017 jsme se se skupinkou šesti dětí z PT Letní animace vypravily do 

vzdálené Plzně na Mezinárodní festival Animánie. Cesta byla dlouhá, ale touha vidět naše animované 

příběhy na velkém plátně byla mnohem větší. Ten den odpoledne jsme stihli shlédnout soutěžní blok a 

zapojit se do workshopu, kde si děti mohli zanimovat svůj krátký příběh. Po večeři a procházce noční 

Plzní jsme natěšeni na další den ulehli a vyčerpáním usnuli. Druhý den byl taktéž nabytý.  

Autor: Mgr. Alena Hušková 

 

  

Advent pro veřejnost 

V sobotu 25. listopadu 2017 se konaly pro širokou 

veřejnost tradiční vánoční dílničky v prostorách 

DDM Jednička. Letos byla akce zdarma a měla i 

zahraniční návštěvníky - české vánoční ozdoby a 

dárky si zkusily vyrobit také děti z polského 

městečka Bardó, kteří se účastní projektu česko-

polské spolupráce „Neznáme se, poznáme se”.  

Celý dům DDM Jednička voněl tento den po 

Vánocích: dovezené materiály v podobě jehličí či 

mýdel dávaly prostoru další rozměr. Návštěvníci si 

odnesli domů nejen zdobené perníčky, pokud je nesnědli na místě, ale také vánoční věnce, které si 

mohli sami dotvořit na místě dokoupenými ozdobami. Mezi finální výrobky patřily ale také 

vlastnoručně vyrobené slaměné postavičky, andílci z korku, zvonky z pedigu, papírová přáníčka, 

voňavá mýdla nebo šperky z barevné vlny. Velký dík patří zejména lidem, kteří měli jednotlivé dílny 

na starosti - jejich trpělivost při komunikaci byla obdivuhodná.  



Povedenou akci pořádala DDM Jednička ve Dvoře 

Králové nad Labem. Pro české i polské děti účastnící 

se projektu měla však připravený celovíkendový 

program: v sobotu dopoledne se děti jely podívat na 

Vánoční trhy do Kuksu a večer si užily bowling a 

diskotéku. V neděli dopoledne byly pro ně připravené 

jazykohrátky, po kterých následoval kromě oběda i 

kviz centrem města. Zakončení celé akce bylo v 

neděli odpoledne na náměstí TGM, kde se konalo 

rozsvěcení vánočního stromu. Tato akce se 

uskutečnila v rámci projektu „Neznáme se, poznáme 

se”, který je spolufinancován z prostředků EFRR.  

Autor: Kateřina Sekyrková  

Školy v DDM Jedničky 

6. a 13. 11. k nám do Jedničky přišlo 30 dětí - dvě skupinky školní družiny ZŠ Schulzovy sady, aby si 

vyrobily vánočního andílka z keramiky. Děti zpracovaly hlínu, rozválely, obkreslily si šablonu anděla 

a pak ho libovolně dozdobily pomocí vykrajovátek, razítek či pomocí krajky.  

21. 11. naši keramickou dílnu navštívila základní škola speciální a praktická škola Diakonie. S 11 

dětmi přišlo 7 učitelů či asistentů a s jejich dopomocí jsme vyrobili vánoční dárečky v podobě andílků, 

hvězdiček, či kapříků.  

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

Advent pro školy  

Během dvou dnů 28. a 29. 11. k nám do Jedničky dorazilo 

245 dětí ze základních a mateřských škol, aby si vyrobily 

dárečky na Vánoce, či vánoční dekorace. Třídy se střídaly 

po 20 minutách v 5 adventních dílničkách, kde si za zvuku 

vánočních koled mohly vyrobit závěsného andílka na 

stromeček, tašku se sobíkem, vánoční přáníčko, stromeček 

z napíchaných papírů na koláčku ze dřeva, stáčenou 

svíčku ze včelího vosku, ale také si mohly nasypat čaj z 

různých bylinek, koření a sušeného ovoce, na který si 

následně vytvořily i obal. Nechyběla ani sladká dílnička, 

kde si děti nazdobily již předem napečený perníček, který 

si mohly hned sníst nebo odnést domů mamince. Děti 

odcházely spokojené se spousty výrobků, kterými doma 

určitě potěšily. Za pomoc děkuji všem zaměstnancům 

DDM Jednička a studentům ze SŠIS, kteří nám pomohli 

zajistit toto tvoření.  

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 



 


