
Animágie II.  

I prosinec byl ve stylu Animagie. 9. a 10. prosince si čtrnáct dětí si 

užilo připravený program s animační tématikou. Hned ráno po 

příchodu dětí jsme společně mikrobusem vyrazili do Prahy, kde na 

nás čekala, v Muzeu Karla Zemana objevovací hra Vynález zkázy. 

Děti byly úspěšné a skrze záludné otázky se dostaly k truhle 

s pokladem, kterou zdárně otevřeli. Dárečky si rozdělily a mohli 

jsme se vydat na další program. Ten pro nás připravila Aeroškola. 

Děti byly rozdělené do dvou skupin a oba týmy si vytvořily vlastní 

film plný dětské fantazie. Tento materiál jsme si přivezli do DDM 

Jedničky, kde jsme se na chvíli stali dabéry. Mluvení do 

mikrofonu, vymýšlení dialogů a střih hlasu, s tím vším se děti 

úspěšně popraly a filmy jsme na konci celé dvoudenní akce pustily 

rodičům. Nadšení a radost dětí z odvedené práce byla velká.  

 Autor: Mgr. Alena Hušková 

Rodinné výpravy 

V sobotu 9. prosince 2017 byla uspořádána 

další z akcí volného cyklu výletů Rodinné 

výpravy. Tradiční zájezd do předvánoční Prahy 

nesl tentokrát název Pražská zákoutí. Jak již 

trochu napovídá název akce, jejím cílem byla 

také místa nedaleko centra hlavního města, 

která mají své kouzlo, a přesto nepatří k úplně 

nejfrekventovanějším. Připraveny byly i dvě 

speciální exkurze. O výlet do Prahy je 

každoročně alespoň takový zájem, že je 

naplněn minimální počet pro uskutečnění této 

akce. Letos ale počet účastníků opravdu 

překvapil – 17 přihlášených předčilo všechna očekávání. 

Ranním vlakem v 8.00 vyrazil početný „podkrkonošský výsadek“ směr Pardubice – Praha. 

Pěkné, jasné počasí umožňovalo hezké výhledy do krajiny a než se všichni nadáli, byli 

v Praze. První malou zastávkou bylo Senovážné náměstí s Jindřišskou věží. V. Jiřička 

připomněl výstavbu Nového Města pražského Karlem IV. i zajímavosti k nejvyšší volně 

stojící pražské věži. Pak se parta vydala pasáží ústící do Slovanského domu Na Příkopech. 

Účastníky překvapil průchod zajímavým dvorem s prastarými platany. Další zastávkou byl 

Ungelt s připomínkou prastaré historie kupeckého dvorce. Účastníci si prohlédli i několik 



cenných domů a sochařskou výzdobu. 

V předvánočním čase samozřejmě nebylo 

možné minout pestře vyzdobený vánoční 

strom na Staroměstském náměstí. Průvodce 

zároveň připomenul historii nedaleko stojícího 

velmi cenného domu U Kamenného zvonu, 

který snad mohl být rodným místem Karla IV. 

Dalším bodem programu byla exkurze u firmy 

Jiřička a Coufal v ulici U Milosrdných. 

Předtím ještě V. Jiřička připomněl existenci 

nedaleké nemocnice Na Františku,   která 

funguje nepřetržitě od 14. století a chlubí se 

provedením první anestezie u nás (1846). Pak už skupina vstoupila do uměleckého sklenářství 

Jiřička – Coufal. Jeden z jejich zaměstnanců nám ve zkratce přiblížil činnost firmy, která má 

tradici už od 30. let 20. století. Její nejslavnější zakázkou byly vitráže oken Chrámu sv. Víta, 

navržené Maxem Švabinským. Mezitím všem trochu vytrávilo, ale nedaleko byla restaurace 

Apetit s rezervací míst. Než ale došli do Dlouhé třídy, zastavili se na chvilku u kostela sv. 

Haštala (jediný kostel u nás zasvěcený neznámému svatému) a připomněli si Foglarova 

Stínadla - možná i zde čerpal inspiraci. V příjemné restauraci si pak každý vybral podle své 

chuti a nezdálo se, že by byl někdo nespokojený. Dobře „nabaštění“, zahřátí a odpočatí pak 

pokračovali až na okraj Karlova mostu. V. Jiřička na Křižovnickém náměstí jsem neopomenul 

zmínit historii čtvrtého nejstaršího, dnes druhého nejstaršího existujícího mostu u nás a 

upozornit na cenný barokní kostel sv. Františka z Assisi. Při procházce po mostě si účastníci 

prohlédli hlavu „bradáče“ z Juditina mostu, místo svržení Jana Nepomuckého a sochu téhož 

světce od Jana Brokoffa, která se stala vzorem pro další plastiky tohoto patrona mostů, 

plavců… Na konci mostu u Brokoffova sousoší s Turkem si všichni vyslechli pověst o 

chytrém ševci a o Krakonošovi. Také měli štěstí na jeden kulturní zážitek – na cimbuří mezi 

mosteckými věžemi se objevili trubači. 

Zahráli několik koled a vánočních písní 

– nevšední zážitek! Malá zastávka pak 

patřilo domu U Tří pštrosů, kde jistý 

Armén jako první v Praze nabízel 

horkou kávu. Pak si to skupinka 

zamířila na malebnou Kampu. Nedávno 

tu opravili vilu, kde bydlel herec Jan 

Werich. Výprava si prohlédla nově 

zrekonstruovaný dům s expozicí 

věnovanou tomuto významnému herci a 

jeho rolím, jako byl třeba Císařův 

pekař. K vidění tu byly osobní věci pana 

Wericha a třeba také klavír, na kterém hrával Jaroslav Ježek. Honza Langfelner si ho s chutí 

vyzkoušel. Z hlavních bodů celé výpravy už čekal jen ten poslední – exkurze v nižší z obou 

malostranských mosteckých věží. Pan Navrátil z Klubu za starou Prahu se projevil jako 

výborný a vtipný průvodce. Interiéry, které pamatují ještě Juditin most, byly zajímavé. Nejen 



že si všichni prohlédli velmi cenný a trochu záhadný románský reliéf, ale i kanceláře Klubu a 

klenutý prostor ve spodní části stavby. A byl čas na návrat. Pro cestu zpět parta využila tzv. 

Chytrou cestu, která se vyhýbá velmi frekventované Karlově ulici s davy návštěvníků. Na 

jejím začátku na Anenském náměstí ještě nahlédli do zajímavého domu U Francouzské 

koruny, kde je na malém nádvoříčku kovová plastika globu jako připomínka zdejšího pobytu 

Johana Keplera. Další zastávkou bylo večerní krásně vyzdobené Staroměstské náměstí. 

Společně si krátce prohlédli kostel sv. Mikuláše, s malým betlémem, mohutnou kupolí i 

obrovským křišťálovým lustrem z harrachovských skláren.  Venku pak obdivovali dřevěný 

betlém i obrovská svítící „klubka“ na loučce před radnicí. Dalo docela práci protlačit se kolem 

podia, odkud zněly vánoční písně, k svítícímu vánočnímu stromu. Za světla vypadal trochu 

„přeplácaně“, ale večerní pohled to vynahradil. Zpátky na nádraží se vrátili stejnou cestou 

jako ráno, už jen s malou zastávkou na Ovocném trhu, věnovaném plynovému osvětlení. Do 

odjezdu zbývala zhruba půlhodinka, kterou všichni využili k občerstvení. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Lesní abeceda 

Na žádost p. učitelky Malichové se uskutečnila první přednáška nového vzdělávacího 

programu Lesní abeceda. Konala se ve čtvrtek 14. 12. 2017 ve 4. A Základní školy Schulzovy 

sady Dvůr Králové nad Labem. Zúčastnilo se jí 21 dětí.  

Počítačová projekce je zaměřena na všechny funkce lesa. Přibližuje je názornými obrázky a 

srozumitelně vysvětluje dětem I. stupně v čem spočívá význam lesa pro člověka, ostatní 

živočichy, přírodu i krajinu. Nejsou to jen všeobecně známé věci, jako tvorba kyslíku, 

zadržování vody, zpevňování půdy, zdroj surovin a lesních plodin. Patří sem i funkce 

hlukového a prachového filtru a mnohé další. Děti tak měly možnost se seznámit i 

s některými méně známými záležitostmi a také zajímavostmi, např. vertikálním lesem 

italského architekta nebo zpevňujícím haťováním svahů.  

Přednášející byl velmi spokojen se zájmem a pozorností všech žáků. Akce se vydařila. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Čertovská nadílka  

Ve dnech 4. a 5. prosince jsme se převlékli za čerta, Mikuláše a anděla a vyrazili jsme do 

předem objednaných mateřských školek a jedné základní školy, kam jsme přišli děti trošku  

postrašit, ale i potěšit nadílkou, kterou jim nachystaly jejich paní učitelky. Celkem jsme 

obdarovali 144 dětí a ony nám na oplátku zazpívaly různé písničky a samozřejmě slíbily, že 

už se jejich hříchy nebudou opakovat.  

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 



Adventní dílny pro školy 

6. 12. Proběhlo první advetní tvoření objednané pro jednu skupinu ZŠ Kocbeře v počtu 30 

dětí. Děti si mohly vybrat, co si vyrobí, někdo stihl vše z nabízených výrobků: papírová taška 

alá sob, vánoční přáníčko z tapetových proužků, andílek, který měl šatičky z igelitu a čajík, 

který si děti mohly samy namíchat a dotvořit na něj obal.  

12. 12. Přišlo 22 žáků sedmé třídy ze ZŠ Podharť na adventní tvoření, kde si děti vyrobily 

stromeček napichovaných z papírků na koláček ze dřeva, dozdobený korálkem, vánoční 

přáníčko z tapetových proužků, stáčenou svíčku ze včelího vosku a čaj i s obalem, namíchaný 

z bylinek, sušeného ovoce a koření. Děti tvořily celkem samostatně a tvoření je moc bavilo.  

14. 12.  přišla ještě jedna skupinka na adventní tvoření z 1. třídy ZŠ Schulzovy sady v počtu 

18 dětí. Děti vyrobily stáčenou svíčku ze včelího vosku, čaj i s obalem, namíchaný z bylinek, 

sušeného ovoce a koření, dále si vyrobily tašku se sobíkem. Děti s nadšením tvořily a výrobky 

se jim moc povedly.  

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

Čertovská noc 

Z pátka 1. 12. na sobotu 2. 12. se v Jedničce konala tradiční 

čertovská přespávačka. V 17 hodin se v šatně sešlo celkem 24 

dětí, které netrpělivě čekaly na nabytý program a nadílku. 

Nejprve jsme si zahráli seznamovací a čertovské hry, při kterých 

jsme si pořádně zařádili. Poté na nás čekala večeře v podobě 

toastů, na kterou navazovala výroba zápichu. Děti si mohly 

vyrobit buď andílka, nebo Mikuláše. Jelikož nám mezi tím čas 

pokročil a setmělo se, netrpělivě jsme čekali na čertovskou 

stezku. Děti měly za úkol jít po loučích, které je dovedly do 

podzemního pekla. Některé měly trochu strach, všechny však 

nakonec peklo a čerty navštívily. Dále děti pokračovaly opět po 

loučích, které je tentokrát dovedly za andělem a 

Mikulášem, kteří měli pro všechny hodné děti 

připravenou nadílku. Tu však nedostaly jen tak – 

museli nejdřív zazpívat nějakou písničku. Na konci 

se pak přišli Mikuláš, anděl i oba čerti rozloučit.  

Poté už nás čekaly jen vyhřáté postýlky a poklidná 

noc. Ráno jsme si sbalili všechny své věci, 

společně se nasnídali a spokojeně se rozešli do 

svých domovů. 

   

 



Vánoční bowling 

I v letošním roce jsme se rozhodli zpříjemnit si předvánoční čas 

turnajem v bowlingu. Všichni nedočkavci se sešli ve středu 13. 

prosince před budovou Sportwordu ve Dvoře Králové nad 

Labem. Na turnaji si zahrálo celkem 18 zájemců, jedna 

zájemkyně nakonec nedorazila a tak za ni hrály kamarádky a 

výsledky nejsou součástí výsledkové listiny. Hrálo se na 3 

drahách a do konečných výsledků byly započítány 2 celé hry. 

Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií, nejsilnější ročník byl 

rok 2005, tyto děti utvořily dokonce celou svoji kategorii. 

V první kategorii (ročníky 2009 – 2006) soutěžilo celkem 7 dětí. 

Na třetím místě se umístil Alexandr Kalivoda (95 

bodů), druhé místo obhájil Pavel Chadraba (113 

bodů) a zvítězil Tomáš Klust se 137 body. Do druhé 

kategorie (ročník 2005) bylo zařazeno 6 dětí. Třetí 

místo získal Filip Mencl (144 bodů), druhé místo 

patří Vítu Kudrnovskému (176 bodů) a vítězem se 

stala Nina Sobotková, která naházela krásných 199 

bodů. Třetí kategorie byla věkově rozmanitější, 

soutěžili v ní jak děti tak dospělí s rokem narození 

2004 – 1977. Na třetím místě se umístila Nikola 

Jizbová (187 bodů), druhé místo si vyházel Zdeněk Hrdina (193 bodů) a vítězem se stal 

Jaromír Řeháček, který se se svými 223 body stal absolutním vítězem Vánočního turnaje. 

Dobrá nálada a sportovní výkony všech soutěžících přispěly k příjemně strávenému 

předvánočnímu odpoledni. Po zásluze byli hráči za svoje výkony odměněni ručně pečeným a 

zdobeným perníčkem. Ti nejlepší si odnesli diplom a cenu. 

 

 

 


