
 

Jednička u moře 

Hurá prázdniny začaly!!! A my hned po 

vysvědčení odjíždíme s DDM Jedničkou do 

Itálie! Dvacet rodin se rozhodlo strávit první dny 

prázdnin na jedné z nejkrásnějších oblastí Itálie, 

a to na poloostrově Gargáno nedaleko městečka 

Vieste. Po příjezdu jsme spolu s dětmi z 

místního tisku zjistili, že se ztratila modrožlutá 

rybka Dory, která trpí krátkodobou pamětí. Celý 

pobyt jsme ji stopovali pomocí "fishbooku". Na 

konci našeho zájezdu Dory zdárně doplula skrze 

celé Středozemní moře až k nám na pláž u 

Villagia La Giara. Unavená rybka Dory si vybrala 

jednoho z malých zachránců, který se o ni jistě dobře 

postará. Horké dny jsme si zpříjemnili rukodělnými 

činnostmi ve stínu piniových stromů, zadováděli 

jsme si v mořských vlnách ale i bazénu, zahráli jsme 

si hry na pláži a hřištích, a hlavně jsme si našli nové 

kamarády. Pobyt jsme si zpestřili výlety do Vieste do 

muzea mušlí či lodním výletem, kdy jsme 

proplouvali krásné mořské jeskyně. V druhé části 

prázdnin se DDM Jednička vydala s padesáti 

účastníky zájezdu do malého Chorvatského městečka 

Sv. Filip i Jakov. Tady nás na písečné pláži čekalo 

dobrodružství se Spongebobem. Společně s dětmi 

jsme mu pomáhali v kuchyni, zašívali roztrhané 

kalhoty či vytvořili mořský magnetek na ledničku, ale především jsme mu pomohli najít a 

dešifrovat proslulý recept na krabí hambáče. Za odměnu je Spongebob připravil pro všechny 

děti, aby ochutnaly, jak jsou výborné. Během pobytu si rodiče s dětmi užili spoustu zábavy u 

moře, na výletě červenou poloponorkou, nebo na ostrovech Kornaty či Vrgáda. Už teď se 

těším na příští rok, jaká pohádková dobrodružství nás budou čekat.  

Autor: Mgr. Alena Hušková 

 Indiáni v prérii  

O letošních prázdninách na děti v Jedničce čekala dobrodružná novinka. Kromě tradičních 

příměstských táborů jsme pro děti přichystali přespávací tábor ve stanech. Celkem 20 dětí 

dorazilo v pondělí k Jedničce s karimatkami, spacáky a zavazadly v očekávání, co je za 5 dní 

a 4 noci čeká. Kromě mnoha indiánských her a výroby indiánského kostýmu na děti čekalo i 



samotné stavění stanů. Ale nebojte! Všechny děti při něm úspěšně prošly zkouškou zručnosti 

a nikdo pod širým nebem spát nemusel. Mnoho času jsme trávili také v nedalekém lese, kde 

jsme např. lovili bizony nebo si probojovávali cestu za pokladem. Za hezkého počasí nemohl 

chybět ani bazén a v úterý celodenní výlet do Šťastné země v Radvánovicích. Doufáme, že se 

všem táborníkům v naší prérii líbilo a že se uvidíme zase za rok!  

 

Autor: Bc. Veronika Málková  

 

 
 

Mezi námi zvířaty 

Na přelomu července a srpna byl pro děti 

připraven další ze série příměstských 

táborů. Tentokrát jsme se s dětmi vydali na 

výpravu do džungle, kde jsme chtěli 

poznat a vyzkoušet si, jak tamní zvířátka 

žijí. Pro řádné prozkoumání džungle jsme 

se nejprve podle tajných zvířecích kódů 

rozdělili do dvou expedičních skupinek. 

V nich už jsme se pustili do 

prozkoumávání džungle a nejen to. V roli 

sloních rodičů jsme sháněli vodu pro slůně, 

zkusili si oblíbenou lemuří hru Kokosová 

přebíjená nebo jsme uspořádali závody 

slepýšů. Aby nás zvířátka v džungli poznala, bylo také potřeba si vyrobit expediční tričko, 

anebo přívěšky na klíče. V půlce tábora však přišla pohroma. Zvířátka v džungli se nakazila 

nebezpečnou chorobou a v džungli vypukla epidemie. Jelikož jsme chtěli zvířátkům pomoci, 

společně jsme nasbírali dostatek nektaru pro výrobu protiséra a nesmělo chybět ani zásobení 

džungle neinfikovanou vodou. To už jsme se však blížili ke konci naší výpravy, a proto jsme 

si chtěli užít poslední chvíle opékáním špekáčků a společným přespáním. Poslední den jsme 

sepsali expediční zprávu, vyhodnotili nejlepší průzkumníky, rozloučili se a pomalu se vydali z 

džungle domů. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

 



Živé stíny Sherwoodu 

Prázdninová činnost oddělení přírodovědy a turistiky byla ve znamení dvou zcela odlišných 

táborů určených dětem středního a staršího 

školního věku. 

Ve dnech 10. – 14. července 2017 se konal 

příměstský tábor Živé stíny Sherwoodu. 

Jak napovídá název, tématem tábora byl 

Robin Hood. 

 

Táborníci nejprve prošli „křestem“ a obdrželi 

speciální přívěsek, čímž se stali členy tlupy 

Robina Hooda. Zároveň byli rozděleni do 

dvou družin s názvy Green a Black. Většinu 

tábora pak trávili v přírodě – kolem DDM a v 

lese Sherwoodu – tím se stal les v Podharti. 

Kluci a děvčata se učili střílet z luku a orientovat v lesní přírodě podle speciální 

„sherwoodské“ mapy, soupeřili v šermířském turnaji a v boji s holí. Také pátrali po 

Robinových hlídkách, hledali Robinovy šípy, snažili se získat informace o blížícím se vojsku 

a s tím se utkali – to vše byly pátrací a jiné hry. Vypravili se také na hrad Golden Castle 

(Kumburk), kde podle různých indicií hledali zlatý poklad Izáka z Yorku. Podařilo se a 

všichni si pak odnášeli váčky se „zlatem“. 

 

Poděkování si zaslouží ti, kteří zpestřili celý program a přinesli dětem i trochu poučení – 

lukostřelec pan Kácha, který nejen učil děti správně střílet z luku, ale také pověděl mnohé 

zajímavosti, dále šermíř David Benák za úlohu skotské stráže a vyprávění o skotském válčení. 

Dík patří také členům SHŠ Legenda aurea s vedoucím Z. Máslem. Předvedli ukázku šermu a 

účastnili se malé bitvy v lese. Úplným překvapením pak byl příjezd pana Lokvence se synem 

v dobovém oblečení na koních. Na nich se pak zájemci mohli svézt. 

 

K zdárnému průběhu tábora přispělo po 

většinu času příjemné slunečné počasí, jen 

společný večer s přespáním v Jedničce trochu 

narušil déšť. Program to ale příliš neovlivnilo. 

Na závěr tábora byly vyhodnoceny soutěže a 

ti nejlepší obdrželi ceny, pěkné diplomy a 

„zlatý“ šíp Robina Hooda. Věříme, že si 

všichni účastníci kromě táborové“ placky“ 

s Robinem a váčku „s pokladem“ odnesli i 

pěkné zážitky. Že se tábor vydařil a děti bavil, 

potvrdilo i několik rodičů. Zúčastnilo se 

celkem 24 dětí. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Hýbej se na jevišti 

DDM Jednička v letošním roce poprvé otevřela herecko – taneční tábor Hýbej se na jevišti. 

Celý týden od 21. do 25. 8. 2017 ale děti nejen tančily a hrály divadlo, vyzkoušely si i 



improvizaci v rámci různých her a scének, procvičily si své tělo při každodenních tanečních 

rozcvičkách a užily si spoustu zábavy. Třešničkou na dortu bylo páteční závěrečné herecko – 

taneční vystoupení Ignis a Pluvia, které se velmi vyvedlo. Děti byly spokojené a spoustu z 

nich se chce herectví a tanci dále věnovat.  

Autor: Veronika Šebková 

 

 

Škola čar a kouzel  

V týdnu od 14. do 18. 8. 2017 se DDM Jednička 

naplnila 26 dětmi, žáky školy čar a kouzel. Celý 

týden hrály různé hry s čarodějnickou tématikou 

a sbíraly přísady do lektvaru proti zlému 

čaroději, který je v pátek přišel i navštívit. 

Nebyla to však jediná návštěva, ve středu mezi 

ně zavítal profesionální kouzelník Jakub Michal 

z Nového Města nad Metují. Děti byly z jeho 

představení nadšené a řadu kouzel si pak samy 

večer při přespávačce zkoušely. Celý týden 

proběhl bez problémů a vystudovaní mladí 

kouzelníci odcházeli s úsměvem na tváři.  

Autor: Veronika Šebková 

 

 

Šikovné ručičky  

 

    



Ráj, zvaný Český 

 

22 dětí a 2 vedoucí byli účastníky letního turistického tábora Ráj, zvaný Český ve dnech 

13. – 18. srpna 2017. Jeho dějištěm se stala Malá Skála a její krásné okolí. 

 

Účastníci přijali na šest dní pohostinství ubytovacího zařízení TJ Malá Skála, které nabídlo 

velmi slušný komfort v pokojících s příslušenstvím. Za skvělé lze bez přehánění označit i 

večeře v Hotelu Skála. Chutnalo tak, že mnohé děti si chodily přidávat. 

 

Na účastníky čekal bezmála týden plný turistiky 

v krásném prostředí severní výspy Českého ráje. 

Předpokladem výprav do okolí bylo samozřejmě dobré 

počasí a to se opravdu vydařilo. 

První odpoledne po příjezdu dětí jsme se trochu 

porozhlédli po okolí naší ubytovny – viděli zdejší 

zámeček, lesní hřbitůvek s hrobem M. Glazarové, 

rybníček s ostrůvkem. V pondělí už všechny čekala 

opravdová túra kolem Suchých skal do skalních bludišť 

na kalichu. Děti byly nadšené ze skalních vyhlídek, 

úzkých průlezů a rokliček v malém skalním městě. 

Líbila se i zřícenina hradu Zbirohy. Následující den byl 

fyzicky vůbec nejnáročnější, zejména krkolomný výstup 

ke zbytkům skalního hrádku Drábovna. Dalším cílem 

byl hrad Frýdštejn s tesanými místnostmi a vyhlídkovou 

věží. Děti ho důkladně prolezli a pak pokračovali na 

nejvyšší bod trasy, rozhlednu na Kopanině. Zpáteční 

cesta pak vedla většinou z kopce, s výjimkou zvlněného skalního terénu na Vranově, kde si 

zájemci prohlédli zbytky skalního hradu. Odměnou za zdolané kilometry v náročném terénu 

byla po návratu koupel v řece Jizeře u Žlutých lázní. Středeční trasa byla možná ještě o trochu 

delší, ale s nevelkým převýšením. Nejprve parta dojela vlakem do Dolánek a prohlédla si 

pěkný roubený Dlaskův statek. Pak čekalo mírné stoupání parčíkem kolem altánu na okraji 

Turnova a dál už docela pohodlná cesta do Klokočských skal se Zdenčinou vyhlídkou, kde si 

všichni odpočinuli a posvačili. Po skalní plošině a Skalními průchody se pak dostali až na 

zříceninu Rotštejna, kde vyslechli zajímavé vyprávění průvodkyně. Jeskyni Postojna na cestě 

zpět už navštívit nestihli, neplánovaně si ale částečně prohlédli Dům Českého ráje nedaleko 

zastávky ČD v Dolánkách. Výlet to byl velmi vydařený. Na předposlední den tábora byla pro 

děti připravena víceméně odpočinková trasa, 

nazvaná Kolem Jizery, jejímž jediným 

stoupáním byl počáteční výstup na Prosíčka. 

Pokračování pochodu pak dětem zpestřila 

zastávka s hledání schovaných potravin a 

velkou hostinou v lesíku na kopci. 

Pokračování z kopce směr Líšný zpestřil 

lesním závod. Hezkou stezkou kolem Jizery 

se pak všichni vraceli do Malé Skály, kde se 

s chutí vykoupali a na sluníčku u řeky si 

užili zbytek odpoledne. Poslední den vyplnil 

výlet do Železného Brodu, kam táborníci 

dorazili vlakem. Prohlédli si nejen muzeum 



na náměstí, ale i jeho pobočku v roubené chalupě, zvané Běliště. Tam se líbil zejména flašinet 

s tančícími figurkami a modely chaloupek a staré radnice. Za krásného počasí pak pokračovali 

místní částí Trávníky s udržovanými roubenkami. Předtím ale ještě navštívili Minimuzeum 

skleněných betlémů. Děti se zaujetím sledovaly foukačku skla a koupily si i různé drobnosti. 

Hlad všichni s velkým nadšením zahnali pizzou. Před návratem na nádraží partička ještě 

chvíli odpočívala pod mostem u Jizery. Výlet byl pěkným završením celého tábora. 

 

Večerní program doplňovaly společné hry a posezení u kytary. Pro děti byla také připravena 

celotáborová soutěž Písečnou stezkou, jejíž otázky vycházely zejména z každodenních 

turistických zážitků. 

 

Z některých účastníků se během tábora stali zanícení lovci turistických vizitek, kterých 

v putovních knížkách rychle přibývalo. Nebylo divu, vždyť nachodili celkem kolem 50 km a 

navštívili téměř všechno zajímavé, co se v Malé Skále a jejím okolí navštívit dalo. 

Poslední den byli oceněni nejúspěšnější soutěžící a nejmladší účastník. Všichni táborníci 

dostali pamětní list. Tábor se opravdu vydařil a hodně dětí hlásilo, že příští rok s námi zase 

pojede.  

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 Letní animace II.  
Ani poslední týden prázdnin nemohl v DDM Jednička chybět dětský smích, štěbetání a 

fandění. Dorazilo celkem 24 dětí rozhodnutých stát se na týden tvůrci animovaných filmů. 

Čtyři týmy si po dobu pěti dnů užívaly klasické táborové hry, ale především tvořily vlastní 

animace pomocí stovek foto snímků. Děti nás opět překvapily svými nápady na příběhy, ale i 

schopností si vytvořit veškeré obrázky a pomůcky potřebné k animaci. Poslední den nás čekal 

velký úkol, museli jsme zvládnout upéci a připravit občerstvení na závěrečný raut pro rodiče a 

kamarády dětí, které chtěli vidět týdenní práci malých animátorů. Během promítání se z 

kinosálu linul smích, ale především potlesk obecenstva, který děti potěšil ze všeho nejvíce. 

Tímto ale příměstský tábor nekončí. Povedené animace musí přece vidět více lidí. 

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 

 
 

Penzion Jívsylvánie 



Co se ukrývá v nejhlubším sklepení penzionu Jívsylvánie? Co se tam skrývá za mohutnými 

dveřmi uzamčenými sedmero zámky? Co znamenají neviditelná slova v tajném deníku? 

Mnoho záhad a tajemství oplétalo Krvesajovo jméno, jméno nejmocnějšího upíra, který kdy 

žil. Avšak dětem z tradičního letního tábora v Jívce u Radvanic se nakonec podařilo odhalit 

překvapivou pravdu.  

Kromě napínavého pátrání po temné minulosti nejvyššího z upírů a strhujícího boje o 

jednotlivá upírská území se děti v krásném letním počasí koupaly v bazénu, při hře na kytaru 

opékaly špekáčky na táborovém ohni a užívaly si všech prázdninových radovánek, které ke 

správnému táboru patří. Jednou z nich byl i celodenní výlet do dalekého Draxmoru a Šiklova 

mlýna na Vysočině.  

Necelé dva týdny utekly jako voda v prudké horské bystřině a všichni táborníci už se jistě těší, 

jaké dobrodružství na ně příští rok v Jívce čeká!  

Autor: Sylvie Černotová 

 

Týden plný energie 
 
V termínu od 10. do 14. 7. proběhl již 3. ročník letního pobytového tábora Sportujeme na 

jedničku. Tábora se účastnilo 20 dětí a konal se v kempu Pecka, kde na ně čekaly různé 

sportovní hry, soutěže a zábava s využitím místních hřišť, trampolíny a lanového parku. 

Nechyběla ani stezka odvahy, opékání buřtů, koupání, výlet na hrad, návštěva zábavného 

areálu v Mladých Bukách a diskotéka. Děti se zúčastnily i hry o pohár Kdo přežije, či 

vědomostní soutěže zaměřené na sport Co na to Češi. Vytvořili jsme dobrou partu a táborem 

se nesla skvělá nálada, kterou si děti částečně mohly dovézt i domů v podobě táborové 

knížky, kterou si každý vytvořil z fotografií, nálepek, obrázků, informací, hlášek a všeho co 

k táboru náleželo. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

       

 



Sportujeme na jedničku 
17. – 21. 7. 2017 proběhl příměstský tábor Týden plný energie s 24 dětmi od 5 do 13 let. Na 

tomto příměstském táboře si děti zazávodily na kole v jízdě zručnosti, zahrály si plážovou 

přehazovanou, florbal a spousty dalších pohybových a vtipných her. Na výlet jsme zajeli do 

Chlumce nad Cidlinou do zábavního parku Fajnpark, kde na nás čekali dinosauři, různé druhy 

trampolín, pojízdná autíčka a další atrakce. Jeden den byl prodloužen pro opékání buřtů a 

diskotéku. Nechybělo ani koupání v místním bazénu a aktivity v lese. Na památku si děti 

vyrobily náramky z roztavených brček, což je moc bavilo. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

Hudebníčci  
 
Příměstský hudební tábor 2017 utekl opět jako voda. Heslo "Budeme se mít fanfárově" nás 

provázelo celý první prázdninový týden. 25 dětí bylo rozděleno do 4 týmů. (MICHÁLCI, 

MAJDY, BABIČKY JANIČKY, PRATETY ALŽBĚTY). Každý tým měl svého patrona z 

Kouzelné školky. Celý týden děti plnily 10 etapových her, které byly odměněny body. 

Sečteno a podtrženo, vyhráli MICHÁLCI. 2. místo - PRATETY ALŽBĚTY 3.místo -

BABIČKY JANIČKY 4.místo - MAJDY. V Jedničce se soutěžilo, vyrábělo, zpívalo a hrálo 

na bobotubes. Nechyběla ani procházka do ZOO, návštěva knihovny a návštěva muzea. 

Hudebníčci se naučili společnou písničku, kterou se každý den vítali. Děti se měly opravdu 

jak v Kouzelné školce "fanfárově". 

Autor: Eva Horáčková  

 


