
Pojďte všichni k Betlému 28. 11. – 11. 12. 2016 

Už po mnoho let patří k tradičním předvánočním akcím Jedničky výstavy betlémů. Po loňském úspěchu 

byla připravena znovu expozice v sále Staré radnice, který ochotně zapůjčilo Městské muzeum ve Dvoře 

Králové nad Labem. Výstava s názvem Pojďte všichni k Betlému se konala ve dnech 28. 11. – 11. 12. 

2016. I tentokrát byli ke spolupráci přizváni Královédvorští betlemáři. Právě jim patřila většina 

vystavených exponátů. Jesličky zapůjčili manželé Richterovi, Karel Hazdra, Vladimír Jiřička, Zdeněk 

Tyrychtr, Leoš Pryšinger. 

Výstava tentokrát nabídla asi 80 betlémů, další drobné jesličky a předměty s motivem Svaté rodiny a také 

historická vánoční přání a dekorativní plastiky z vosku. Pozornost návštěvníků přitahoval zejména 

barevný sádrový model Braunova betlému od Leoše Pryšingera, dětem se moc líbil mechanický betlém 

zapůjčený panem Cermanem z Dolní Kalné. Ženy zase obdivovaly drobné háčkované a paličkované 

jesličky. Jednou z dominant výstavy, budící velkou pozornost malých i velkých návštěvníků, byl také 

historický tyrolský kostelní betlém z Jaroměře. K vidění tu byly i historické betlémy z papíru, kralické 

jesličky, své zastoupení tu měly betlémy současné z různých materiálů včetně keramiky a skla. 

Nechyběl ani prodej papírových betlémů, pohlednic, drobných ozdůbek. Také tu byl prezentován nový 

papírový Královédvorský betlém výtvarnice Taťány Ruprichové, který si mohli zájemci zakoupit. 

Výstava se líbila. Někteří návštěvníci ocenili její atmosféru a výzdobu i zápisem do kroniky. Ačkoli byla 

návštěva škol v poměru k délce výstavy nižší než loni, lze považovat i letošní účast za výbornou. 

Expozici betlémů zhlédlo celkem 881 účastníků. 

Velký dík patří všem, kteří zapůjčili své betlémy a další exponáty. Velké ocenění si zaslouží zejména 

manželé Richterovi nejen za zajištění výstavy o víkendech i během týdne, ale zejména za velmi pečlivou 

instalaci jesliček i výzdoby. Věříme, že ti, kteří výstavu navštívili, nelitovali. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 
 

Vánoční tvoření pro ZŠ dne 1. a 8. 12. 2016 
 
V předvánočním čase dne 1. a 8. 12. byly pro děti ze ZŠ připraveny 2 dílničky, ve kterých si mohly 

vyrobit dárečky k vánocům. Tentokráte to byly žáci 3. tříd. Vyrobili si svícínky ze skleniček a adventní 

věneček z kosmetických tamponů. 

Autor: Dana Kudrnovská  



 
 

 
Čertovská noc 2. – 3. 2016 
 

O prvním prosincovém víkendu 2. – 3. 2016 se v Jedničce uskutečnila 

tradiční čertovská přespávačka na kterou se sešlo celkem 17 dětí, které se 

těšily a možná lehce obávaly toho, co na ně všechno čeká. S dětmi jsme 

si nejdříve zahrály seznamovací hry, aby se mohly mezi sebou poznat a 

skamarádit. Abychom se však trochu 

naladili na čerty, nesměly chybět 

různorodé čertovské hry a honičky. Po 

večeři si pak účastníci vyrobili dáreček 

pro rodiče ve formě svícínků. To 

nejdůležitější však bylo teprve před námi. 

Čekala nás večerní venkovní čertovská 

stezka, kde děti musely samostatně nebo 

ve dvojicích prokázat svoji odvahu při 

setkání nejen s tmou, ale i čerty. Na konci 

stezky už na děti čekal čert s Mikulášem a 

andělem s bohatou nadílkou. Jelikož už 

bylo pozdě, přesunuli jsme se s dětmi na ubytovnu, kde jsme společně 

přenocovali. Druhý den si děti po snídani vyrobily čerta z roličky a poté se 

už rozcházely do svých domovů. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

         

 

 

 
 



Čertovská nadílka 5. 12. 2016 
 

Na akci Čertovská nadílka 5. 12. jsme se v Jedničce převlékli za čerta, 

Mikuláše a anděla, abychom navštívili MŠ a ZŠ v Kocbeři a MŠ v 

Lipnici. Děti nám zazpívaly písničky a postupně k nám přistupovaly si 

vyslechnout jejich hříchy či pochvalu. Po slibu, že se polepší, byly 

odměněny školou nachystanou nadílkou. Celkem bylo rozdáno 73 

balíčků. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

 

 

 

Adventní tvoření 6. a 8. 12. 2016 
 

Během dnů 6. a 8. 12. přišlo 33 dětí ze základní školy Podharť na hodinové 

adventní tvoření. Žáci si vyrobili stáčenou svíčku ze včelího vosku, vánoční 

přáníčko z hedvábného papíru a ozdůbku na stromeček. 

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

 

I tohle je Praha 10. prosince 2016 
 

V sobotu 10. prosince 2016 byla uspořádána další z akcí cyklu Rodinné výpravy pod názvem I tohle je 

Praha. Tyto akce jsou specifické - jako jediné v Jedničce nabízí turistické výpravy rodinného typu, 

kterých se mohou zúčastnit rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty i děti nebo dospělí samostatně. Přesto, že 

se jedná o akce s „komorní“ účastí, mají v Jedničce své místo. Nabízejí vždy několik méně známých míst 

a turistiku nepříliš namáhavou za dostupnou cenu. 

V „itineráři“ Rodinných výprav má již několikaletou tradici předvánoční výlet do našeho svátečně 

vyzdobeného hlavního města. I tentokrát byla jeho cílem také některá méně známá zákoutí a čtvrti. 

Nejprve osmičlenná skupinka s vedoucím zavítala do Starých Bohnic, kde si prohlédli zajímavý statek 

Vraných z 18. století, kostel sv. Petra a Pavla a částečně také venkovní areál psychiatrické léčebny s 

několika zajímavými budovami. Po obědě v příjemném prostředí restaurace Apetit v Dlouhé třídě se pak 

vydali přes Staroměstské náměstí na Uhelný trh a do kostela sv. Martina ve zdi. Po krátké připomínce 

historie jedné z nejstarších pražských svatyní si společně prohlédli její pozoruhodný interiér, kde právě 

probíhala zajímavá výstavka dřevěných plastik. Na nabídku průvodkyně se také vyšplhali do kostelní 

věže, odkud byl neobvyklý výhled na nejbližší domy a Týnský chrám. Dalším cílem byla Bílkova vila u 

Chotkových sadů, resp. její exteriér a poté Písecká brána. V zajímavé stavbě, součásti barokního opevnění 

Prahy, je nyní kavárna a prostor průjezdu se využívá i 

ke koncertům a jiným kulturním akcím. Výprava 

společně poseděla u kávy a pak pokračovali do 

Chotkových sadů, odkud byl pozoruhodný pohled na 

Pražský hrad i na celé město. Následovala cesta dolů 

na Klárov a přes Mánesův most a Kaprovou ulicí dál 

na Staroměstské náměstí. Všichni mohli společně 

obdivovat opravdu krásný vánoční strom a zhlédnout i 

jeho malou hudební produkci s přeblikávajícími 

světélky a další výzdobou.Výlet se opravdu povedl. 

Na rozdíl od zataženého, mlhavého Dvora panovalo v 

Praze krásné, spíše jarní počasí. Program se všem líbil. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 



 
 

 
 
Zdobení stromečku v ZOO 12. 12. 2016 

 
Zdobení stromečku v ZOO je již tradiční akcí Jedničky. V 

letošním roce se již po desáté sešly děti  z kroužků DDM 

12. 12. 2016 před branou ZOO, aby společně ozdobily 

vánoční stromeček. Ty nejmenší doprovázeli i rodiče. 

Přihlášeno bylo přes 30 zájemců, ale postupně se pro 

nemoc odhlašovali jeden za druhým. Nakonec nás zůstala 

polovina. Počasí bylo také nejisté, ale odpoledne se 

vyjasnilo a tak jsme kromě zdobení zvládli i prohlídku 

vánoční ZOO. V letošním roce pomáhal vyrábět 

ozdobičky na stromeček kroužek Pastelka. Jako každým 

rokem nás i letos u vstupu přivítala pracovnice ZOO paní 

Jana Kratochvílová. Informovala nás o nových přírůstcích 

v ZOO a doporučila jejich návštěvu. Ti kdo na akci 

dorazili, byli spokojeni, někteří zůstávali v ZOO i po jejím 

ukončení. 

 

Autor: Dana Kudrnovská 

 

 
 

 

 



Vánoční bowling - 14. 12. 2016 
 

Vánoční turnaj se konal opět v herně bowlingu v hotelu Safari v ZOO DK n. L. Na start se dostavilo sice 

méně účastníků než při běžných prázdninových turnajích, ale hráli skvěle a s chutí. Dobrá nálada a 

sportovní výkony všech soutěžících přispěly k příjemně strávenému předvánočnímu odpoledni. Všichni 

hráči bez rozdílu věku, byli po zásluze za svoje sportovní výkony odměněni sladkostí. Ti nejlepší si 

odnesli diplom a drobné ceny. Odehrály se celé 2 hry. Turnaj se vydařil, všichni odcházeli spokojeni.  

Nejlepšími hráči turnaje byli Petr Zezulka a Ondra Balcar. Oba dosáhli 226 bodů. 

 

Autor: Dana Kudrnovská 

 

 

 


