
 

Běh naděje – již 9. ročník humanitární akce ve Dvoře Králové nad Labem 

Běh naděje, inspirovaný Během Terryho Foxe, je pořádán v České republice od roku 2008. 

Jeho hlavním organizátorem je společnost Levity, a.s. se sídlem v Praze. Každoročně 

počátkem září pořádá tento běh ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s dalšími 

organizacemi Dům dětí a mládeže Jednička. 

Běh naděje je dobrovolnou humanitární akcí spojenou s veřejnou sbírkou. Jeho účelem je 

absolvovat předepsanou trať a zároveň finančně přispět na výzkum rakoviny. Akce má i 

význam solidární – vyjadřuje solidaritu s nemocnými a preventivní – udělat něco pro své 

zdraví. 

V pořadí již 9. ročník Běhu 

naděje přišel 8. září 

oficiálně zahájit starosta 

našeho města Ing. Jan 

Karolín a všichni společně 

jsme odstartovali běh 

prvních účastníků. Postupně 

se na startu připravovali a 

zároveň do cíle blížili další 

a další běžci – děti z 

královédvorských 

mateřských a základních 

škol, studenti střední školy, 

pedagogové i veřejnost. 

V cíli se každý, kdo doběhl, 

mohl občerstvit a to díky společnosti Ondrášovka a.s., která účastníkům běhu věnovala nápoje 

různých chutí. 

Děkujeme všem, kteří letošní běh podpořili. Svou přítomností vyjádřilo podporu této akci 

celkem 1811 účastníků. A finanční částka, jež letos ze Dvora Králové poputuje na charitativní 

účely, byla vybrána v celkové výši 27.299 Kč. 

Velké poděkování patří nejen účastníkům běhu, ale také všem, kteří se na akci podíleli. 

Děkujeme zejména městu Dvůr Králové nad Labem a ZŠ Schulzovy sady za poskytnuté 

zázemí a spolupráci. Velké poděkování patří studentům SŠIS, kteří se nejen sami aktivně 

Běhu zúčastnili, ale zejména byli nepostradatelnými pomocníky při organizaci a průběhu celé 

akce. Dále bychom rádi poděkovali Městské policii Dvůr Králové n/L, TJ Sokol, pracovnicím 

Městského informačního centra a všem dobrovolníkům, kteří na letošním běhu pomáhali. 

Poděkování patří také pedagogům, kteří i se svými žáky na Běh naděje dorazili. Věříme a 



doufáme, že se v hojném počtu a za pěkného počasí se setkáme také v příštím roce u 10. 

ročníku Běhu naděje a všichni tak společně podpoříme boj proti zákeřné nemoci. 

Autor: Sylvie Černotová 

Rytířská abeceda 

Dne 14. září 2016 uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky akci Rytířská abeceda. Ta 

navazovala na obdobné pořady pro mladé zájemce o historii a historický šerm, pořádané v 

uplynulých dvou letech. Hlavním záměrem akce bylo přilákat do DDM další potencionální 

členy šermířských kroužků. Na akci se podíleli oba vedoucí kroužku Per aspera, jeden z 

loňských členů kroužku a Dan Enge ze SHŠ Verdečtí střelci. 

Rytířská abeceda se díky krásnému počasí konala na zahradě Jedničky. Děti se dozvěděly 

zajímavosti o chladných i palných zbraních, představena byla také činnost kroužku Per 

aspera. Nechyběly samozřejmě ukázky boje s mečem. Dan Enge vysvětlil používání střelných 

a palných zbraní, včetně ukázky napínání kuše a střelby z komorového děla. Na závěr měly 

děti možnost obléknout si část rytířské zbroje, zblízka si prohlédnout a potěžkat zbraně. 

Program byl zajímavý a pestrý, přálo i počasí, proto byla účast pouhých devíti dětí velkým 

zklamáním (loni 28 dětí). Šlo pouze o žáky ze ZŠ Podharť získané osobní propagací téhož 

dne. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Podzimní kros  

Oblíbenou sportovní akcí Jedničky se stal kros – běh v lesním 

terénu, který proběhl 20. 9. 2016. Tentokráte na start dorazilo 

téměř 100 závodníků. Na trasu vyběhli žáci ze ZŠ Podharť, 

Schulzovy sady a ZŠ a PrŠ ve Dvoře Králové nad Labem. 

Všichni závodníci doběhli do cíle bez úrazu a překvapivě bez 

jakýchkoliv problémů zvládli vyznačenou trasu lesem na 

Podharti i prvňáčkové. Na trasu krosu se vydali i handicapovaní 

žáci ze ZŠ a PrŠ. Sice neběželi, ale prošli si ji. Počasí 

závodníkům i pořadatelům přálo, po předchozích deštivých dnech, 

vysvitlo i sluníčko. Bylo sice chladněji, ale účastníci se zahřáli 

během a v cíli teplým čajem. Nejrychlejším běžcem podzimního 

krosu se stal Petr Jirásek z 5. C ZŠ Schulzovy sady, DKnL. 

Autor: Dana Kudrnovská  

     

 

 

Den jazyků  

Ve dnech 26. a 27. 9. jsme pro základní školy pořádali Evropský den jazyků. Díky 

pomocníkům se znalostí různých jazyků jsme zařídili 6 stanovišť (angličtina, čeština, 



portugalština, španělština, němčina a ruština). Třídy se střídaly dle rozvrhu po 20 minutách, o 

jazyce se něco dozvěděly, i si ho vyzkoušely a sbíraly body, za které byly odměněny knihami, 

plackami s nápisy v různých jazycích, hodinou s anglickým rodilým mluvčím a další. 

Dohromady se tu sešlo 362 žáků ze ZŠ Podharť, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž a ZŠ Mostek. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

        

Kdo si hraje, nezlobí!  

Dne 21. 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 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. Součástí 

akce byly i miniturnaje např. v šachách, v Člověče, 

nezlob se, v Ligrettu nebo Carcassone, ve kterých 

mohli soutěžící vyhrát drobné ceny. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 


