
Běh naděje 

Rakovina. Diagnóza, která děsí. Každý z nás 

doufá, že ono slovo z úst svého lékaře neuslyší. 

Mnohé v tomto směru můžeme ovlivnit my 

sami. Zdravý životní styl a pravidelný pohyb 

jsou důležitými faktory při předcházení této 

zákeřné civilizační chorobě. Upozornit na 

preventivní opatření, jež máme ve svých rukou, 

a zároveň získat finanční prostředky určené na 

výzkum rakoviny, to jsou základní cíle Běhu 

naděje, tradiční celorepublikové akce navazující 

na dřívější Běh Terryho Foxe. Mezi desítky 

obcí, které Běh naděje pořádají, patří 

každoročně i naše město. Stejně jako devět 

předchozích, i ten desátý ročník pořádal ve 

čtvrtek 7. září 2017 Dům dětí a mládeže 

Jednička s podporou Města Dvůr Králové nad 

Labem a ve spolupráci se Základní školou 

Schulzovy sady, Střední školou informatiky a 

služeb a dalšími organizacemi. V prostředí parku 

Schulzových sadů si přes 1700 dětí i dospělých 

proběhlo či prošlo připravenou trasu. Na 

prezenci si účastníci mohli vybrat z bohaté 

nabídky propagačních předmětů, jejichž koupí přispěli na dobrou věc a následně se osvěžili 

nápojem chutné Ondrášovky, která je tradičním sponzorem této dobročinné akce. A kolik že 

se nám tedy ve Dvoře Králové podařilo vybrat? K boji s nebezpečnou rakovinou jsme 

v letošním roce přispěli nemalou částkou 26838 korun! Ráda bych na tomto místě poděkovala 

všem, jež pomohli s organizací letošního ročníků – Městu Dvůr Králové n.L, ZŠ Schulzovy 

sady, studentům SŠIS, Městské policii, pracovnicím TJ Sokol a Infocentra a dalším. Děkují 

také všem zúčastněným a přeji si, aby i v dalších letech byl získaný obnos vysoký a přispěl 

k úsilí vypořádat se s touto zákeřnou nemocí. 

  
Autor: Sylvie Černotová 

 

Procházky časem  
 
Ve středu 6. září 2017 byla na žádost Základní školy Strž uspořádána další z exkurzí 

Procházky časem. Zúčastnilo se jí 15 žáků třídy 8. B. 

 

Sešli jsme se jako obvykle u Mariánského sousoší na náměstí T. G. Masaryka, abychom si 

nejprve pověděli o nejstarších dějinách města, jeho správě, obraně a právu. Nemohla chybět 

také heraldika Dvora a jeho prapor, pro zajímavost i znaky dvou původně městeček v okolí, 

Choustníkova Hradiště a Žirče. Výklad byl doplněn pomocnými obrázky. Dalším tématem 



byly nejvýznamnější památky Dvora. Nejprve jsme se zaměřili na Starou radnici, včetně 

vysvětlení významu latinského nápisu i důvodu jeho umístění na této budově, následovalo 

Mariánské sousoší, Měšťanské domy a další důležité stavby. 

 

Část výkladu byla pro účastníky vodítkem k správnému vyplnění pracovního listu. Ten 

obdržely trojice žáků. Společně pak trochu pátraly v centru města. Snažily se mimo jiné 

odhadnout, která ze soch na Mariánském sloupu patří patronu hasičů, jakou zajímavostí se 

chlubí Šindelářská věž nebo třeba kolik úlů tvoří výzdobu budovy České spořitelny. Jejich 

práce pak byla vyhodnocena a tři nejlepší trojice získaly drobné ceny. 

 

Exkurze pak pokračovala malou vycházkou směřující Revoluční ulicí a novou pasáží do 

Valové uličky. Žáci hledali v kamenném zdivu kavárny otisky škeblí – upomínku na nejstarší 

historii našeho města, prohlédli si zbytky opevnění a sloupy bývalé Horní brány. Dalšími 

zastávkami byla budova děkanství, kostel a městský pranýř. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Běh Schulzovými sady 

 

Podzimní kros 

V nejvíce obsazené kategorii 2. tříd /56 žáků/ zvítězil Matyáš Šturm o necelé dvě vteřiny před 

Anežkou Holanovou, jen o pár setin třetí byl Matheos Karadzos. Mezi třeťáky byl nejrychlejší 

Tomáš Ježek. V nejstarší kategorii 4. tříd vyhrál Erik Čtvrtečka. Start i cíl závodu byl u 

horního rohu plotu nemocnice. Zdejší les nabídl hezký, lehce členitý, ale přesto přehledný a 

hlavně bezpečný terén. Děti vybíhaly na cestu lemující shora nemocnici, pak pokračovaly 

vzhůru kolem vodárny a vpravo přes hlavní zpevněnou cestu. K seběhu dolů jsme využili 

„bikrosovou stezku“, která místy připomínala tobogan a byla pro závodníky zajímavým 

zpestřením. Poslední úsek k cíli vedl mírně do kopce lesním průsekem od vodárny. Závod 



doprovázelo poměrně příjemné počasí. Přesto závodníci v cíli nepohrdli horkým čajem. 

Odměnou pro všechny za jejich úsilí na trati byla lízátka. Závod pořádal DDM Jednička  

 

Autor: Kateřina Sekyrková  

 

Ve čtvrtek 21. září 2017 se konal další ročník soutěže Podzimní 

kros. Zúčastnilo se ho celkem 91 dětí ze dvou královédvorských 

škol. Základní školu Podharť zastupovaly třídy 2. A, 2. B a 3. B, 

ZŠ Schulzovy sady reprezentovala 2. A a 4. A., objevili se i dva 

„nezávislí“ závodníci – sourozenci Holanovi. 
 

Start i cíl závodu byl u horního rohu plotu nemocnice. Zdejší les 

nabídl hezký, lehce členitý, ale přesto přehledný a hlavně 

bezpečný terén. Děti vybíhaly na cestu lemující shora nemocnici, 

pak pokračovaly vzhůru lesním terénem a dál kolem plotu 

vodárny vpravo přes hlavní zpevněnou cestu. Potom se napojily 

na „bikrosovou stezku“, která místy připomínala tobogan, a 

sbíhaly po ní dolů směrem k vodárně. Několik desítek metrů před 

ní ale zabočily vpravo a přes malý hřbet se napojily na lesní 

průsek vedoucí šikmo vzhůru zpět k plotu nemocnice.  
 

Závod doprovázelo docela příjemné počasí. Přesto přišel v cíli vhod horký čaj. Všichni 

zúčastnění dostali za svou snahu a bojovnost lízátka. V kategorii 3. a 4. tříd byli vyhodnoceni 

tři nejrychlejší závodníci. Mezi těmi mladšími zvítězil Tomáš Ježek, nejrychlejším čtvrťákem 

byl Erik Čtvrtečka. V kategorii druháků, kde byla účast dětí více, než trojnásobná, získalo 

ocenění prvních 5 žáků. Nejrychlejší byl Matyáš Šturm těsně před Eliškou Holanovou. Té 

doslova „na záda dýchal“ Matheos Karadzos. Nejlepší závodníci dostali drobné ceny a 

diplomy. 

Závody se vydařily ke spokojenosti organizátorů i zúčastněných a obešly se bez zranění i 

jakýchkoli dalších problémů. 

 

Výsledky Podzimního krosu 21. 9. 2017 
 

2. třídy /56 žáků/: 
 

1. Matyáš Šturm  2 : 57 : 86 ZŠ Schulzovy sady 2. A 

2. Anežka Holanová 2 : 59 : 72 

3. Matheos Karadzos 2 : 59 : 79 ZŠ Podharť 2. A 

4. František Šturm 3 : 02 : 38  ZŠ Schulzovy sady 2. A 

5. Radek Havel  3 : 05 : 38 ZŠ Podharť 2. A 

 

 

3. B ZŠ Podharť /15 žáků/:       4. A ZŠ Schulzovy sady /16 žáků/: 
 

1. Tomáš Ježek  2 : 41 : 92  1.   Erik Čtvrtečka  2 : 31 : 36 

2. Tomáš Hora  3 : 02 : 26  2.   David Stránský     2 : 41 : 50  

3. David Broum  3 : 27 : 79  3.   Eva Šotolová     3 : 01 : 16 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 



Kdo si hraje, nezlobí 

Dne 20. Září připravila DDM Jednička hravé odpoledne s šachy a deskovými hrami na 

náměstí ve Dvoře Králové nad Labem. Lidé z veřejnosti měli možnost vyzkoušet si hry 

různých zaměření, přes dětské, vědomostní, logické, karetní až ke složitějším strategickým. U 

každé skupinky her byli přítomni organizátoři, kteří hry předváděli, vysvětlovali pravidla a 

byli případně u hry nápomocni. Veřejnost se tak mohla setkat s hrami, jako jsou Goblíci 

jedlíci, Cortex, Mmm, King Domino, Kočka Karla nebo Zajíc a želva. Součástí akce byly i 

miniturnaje např. v šachách, Dobble, Cink, Duch nebo Jungle Speed, ve kterých mohli 

soutěžící vyhrát drobné ceny.  

 

Autor: Bc. Veronika Málková  

 

Enkaustika a scrapbooking  

Dne 18. 9. k nám zavítalo 16 dětí ze školní družiny ZŠ Schulzovy 

sady, aby si vytvořily kroužkový kalendář na zeď na rok 2018, 

pomocí techniky srapbooking – lepení barevných papírů, obrázků, 

různých motivů, tapet, samolepek a dalších materiálů sladěné 

dohromady pro každé roční období. Dále si vyzkoušely techniku 

enkaustika – malování žehličkou pomocí rozteklého vosku, ze 

kterého vznikaly opravdu zajímavé obrazy.  

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

Bazar 

 



 

Den jazyků  

Ačkoliv oficiální den jazyků je 26. 9. my si ho v Jedničce uspořádali na prosbu učitelů 27. 9. 

S přípravou programu a jeho realizací nám tento rok pomáhala organizace Europe Direct se 

studenty ze SŠIS, kteří zajistili stanoviště Ruštiny a Francouzštiny. Mohli tak budoucím 

studentům ukázat krásy těchto jazyků a nabídnout své vlastní poznatky z této země. Celá akce 

má být motivací pro žáky k učení cizích jazyků a popřípadě k rozhodnutí, které další řeči se 

budou dále věnovat. Letos nás navštívilo 222 žáků ze základních škol (ZŠ Schulzovy sady, 

ZŠ Podharť, ZŠ Mostek a ZŠ Strž). Mimo již zmíněné jazyky jsme nabídli také angličtinu, 

němčinu, češtinu a znakovou řeč ve spolupráci s Hradeckým centrem pro osoby se sluchovým 

postižením. Žáci se dozvěděli něco o těchto jazycích a zemích, ale také měli možnost ukázat 

svoji bystrost a získat pro třídu nějaké body v různých soutěžích, za které pak byl celý 

kolektiv odměněn. Vítězové obou kategorií (ZŠ Schulzovy sady 9. C a ZŠ Podharť 7. A)  

vyhráli výuku s rodilou mluvčí z Magic English. Všem pomocníkům a zúčastněným 

děkujeme a doufáme, že si to všichni užili.  

 
Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 


