
Karel IV. 9. – 15. 2. 2016 

Ve dnech 9. – 12. 2. a 15. 2. 2016 uspořádalo oddělení 

přírodovědy a turistiky ve spolupráci s Městským muzeem 

ve Dvoře Králové nad Labem výstavu Karel IV. – diplomat, 

zakladatel, válečník. Šlo o nejvýznamnější a na přípravu 

nejnáročnější akci oddělení v tomto roce. 

Výstava, která byla uspořádána jako první ze tří akcí 

Jedničky k 700. výročí narození Karla IV., měla zejména 

rozšířit znalosti žáků základních a středních škol a to také o 

skutečnosti méně známé. Právě žáci základních škol tvořili 

naprostou většinu účastníků. Vzhledem ke krátké době 

trvání akce byla účast přes 600 lidí výborná. Dočkala se i 

velkého ohlasu učitelů. Dokonce na základě návštěvy jedné 

třídy a jejich informací přišly i třídy další, původně 

nenahlášené. Výstava prezentovala mládí a důležité etapy života významného panovníka a jeho cestu ke 

korunovaci římským císařem. Další část textů s obrazovým doprovodem tvořila zakladatelská činnost 

Karlova a detaily některých jeho počinů, politiky a vlády. Nechyběl ani poměrně podrobný obraz celého 

14. století a zajímavé události, které proměnily či usnadnily život lidí. Textovou a obrazovou část 

expozice doplnily i různé předměty, související s dobou Karlovou. Pozornost budily zejména repliky 

zbraní – halapartny, bojová sekera, samostříl s natahovacím heverem i ukázky zbroje a ošacení. K vidění 

byly také ukázky střepů nádob z několika hradů, zajímavé mince a plakety týkající se Karla IV., ukázka 

kopie tzv. francouzského zlomku Dalimilovy kroniky… Svou 

vývěsku, prezentující obnovu památky, tu mělo i Sdružení pro 

záchranu hradu Kumburku. Nedílnou součástí výstavy byl 

komentář, který představil i některé méně známé stránky 

Karlovy činnosti. 

Za vydařenou výstavu patří velký dík Městskému muzeu ve 

Dvoře Králové za zapůjčení důstojné prostory, Davidu Benákovi 

a jeho manželce ze SHŠ Servus Bellum za zapůjčené zbraně a 

ošacení i jejich instalaci a také Danielu Enge za zápůjčku 

samostřílu se střelivem a dalších zbraní. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

    

Zlatá tužka 12. 2. 2016 
 
12. února 2016 byl uzavřen již 21. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka. Tento rok nejdéle 

trvající a jedné z nejvýznamnějších soutěží Jedničky byl o něco hojnější než předešlý, pokud jde o 

množství zaslaných prací. Porota vybírala ze 156 prací 148 autorů. 6 příspěvků bylo vyřazeno. Letos byla 

zařazena dvě nová témata – Jak jsem viděl hory a Příběh z doby Karlovy. Pokud jde o téma „horské“, 

nezaznamenalo příliš velký úspěch. Prací přišlo málo a ještě byla jejich kvalita velmi slabá. O něco lépe 

dopadlo „Karlovské“ téma, které připomnělo letošní kulaté výročí panovníka evropského významu. Tady 

už bylo co hodnotit. Minimálně jedna z prací snesla velmi vysoká kritéria. Největší účast zaznamenala 

prostřední věková kategorie (autoři 13 – 15 let), kde bylo posuzováno 92 prací a také oceněno nejvíce 

pisatelů. Některé práce svým pesimismem, řešením otázky života a smrti či dokonce příběh spojený s 

brutálním činem nás vedou k zamyšlení, čím a proč se ve svých myšlenkách zaobírají dnešní mladí lidé a 

jak na ně působí média. Jejich vliv je zřejmý. Pozitivní ale je, že se stále najde dost mladých autorek a 

autorů, 



kteří chtějí a dovedou psát, a tak udržují soutěž při životě. Někteří mají neotřelý smysl pro humor i 

zajímavé nápady, fantazii a představivost, která možná někdy porotě ne úplně dochází, ale je zajímavá. 

To je dobrá zpráva pro soutěž i pro nás pro všechny. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Valentýnská párty 12. 2. 2016 
 

Dne 12. 2. proběhla v DDM Jednička Valentýnská párty. Přišlo dohromady 33 děvčat a chlapců, kteří si 

vyrobili srdíčkový svícínek nebo valentýnku, zatančili si v nazdobené tělocvičně plné světýlek a srdíček. 

Čekal je zamilovaný kvíz a pár srdíčkových her. Stejně jako loni si během párty pochutnávali na 

donesených valentýnských dobrůtkách. 

 

Autor: Lucie Pospíšilová 

 

 
 

Výstava Sněhulák stokrát jinak 16. – 18. 2. 2016 
 

Začátkem ledna byla vyhlášena výtvarně rukodělná soutěž Sněhulák stokrát jinak. Přestože letošní zima 

je na sníh skoupá, do soutěže dorazilo celkem 202 prací, na kterých se podílelo 325 autorů. Tentokráte se 

zúčastnily MŠ Slunečná II., MŠ Roháčova, MŠ Drtinova, MŠ Dvořákova, MŠ E. Krásnohorské, MŠ 

Žireč, MŠ Dubenec, kroužek Kutílek DDM Jednička, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ a MŠ 

Bílá Třemešná a děti z Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem.  Ve dnech 16. – 18. 2. 2016 

byly všechny práce vystaveny v DDM Jednička. Výstavu navštívili především autoři prací. Kdo výstavu 

navštívil, určitě nelitoval.  Opravdu se bylo na co dívat.  

Autor: Dana Kudrnovská 

 

 

 
 

 



Středověk 17. 2. 2016 
 

Na žádost p. učitelky Šebkové byla jako součást projektu věnovaného tématu historie připravena pro žáky 

ZŠ Dubenec akce s pracovním názvem Středověk. Uskutečnila se 17. února 2016 v 13.00 v tělocvičně 

Základní školy Dubenec. Zúčastnilo se jí více jak 40 dětí z I. stupně. 

V úvodu byla nastíněna epocha středověku a představena činnost obou šermířských kroužků Jedničky. 

Josef Langfelner pak dětem vysvětlil historii meče a jeho použití a také zbroj rytíře a její vývoj od raných 

dob po pozdní středověk. Nechyběly samozřejmě ukázky zbraní i zbroje a zacházení s nimi. Jednotlivé 

kryty, výpady i různé „finty“ předvedl J. Langfelner i členové kroužku Per Aspera Ruda Horák a Kuba 

Čermák. 

V závěrečné části došlo také na zbraně střelné a palné. Děti měly zajímavé dotazy. Potom si mohly 

vyzkoušet drátěnou kuklu a přilbu i železné rukavice, potěžkat meče i palné zbraně a také, pod dozorem 

členů šermířského kroužku, trochu zašermovat. Akce měla velký úspěch a pro zájem dětí se protáhla na 

více než 1,5 hodiny. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Výlet do Aquaparku 22. 2. 2016 
 

O jarních prázdninách 22. 2. jsme se vydali do Pardubic do Aquaparku na trojskluzavku, divokou řeku, 

tobogán a bazén s horolezeckou stěnou. Cestou z bazénu jsme si prošli Pardubice a naobědvali se 

McDonaldu. 

Autor: Lucie Pospíšilová 

 

     
 

Výlet do televize a rádia 24. 2. 2016 
 

O jarních prázdninách DDM Jednička připravila pro všechny zájemce o média výlet do rádií a televize. 

Ve středu 24. 2. jsme se ráno sešli na vlakovém nádraží a s očekáváním vyjeli do Hradce Králové, kde 

jsme měli domluvené celkem 3 exkurze. 

Nejdříve jsme se vydali do regionální televize V1. Děti měly možnost seznámit se s činností televize, 

dozvědět se něco o její historii, prohlídly si techniku, natáčecí studio a dokonce měly možnost vyzkoušet 

si práci opravdového televizního moderátora. Zkoušely moderovat ze čtecího zařízení a vyzkoušely si 

rozhovor na kameru. Po návratu z výletu se mohly děti vidět i v krátké reportáži, kterou V1 zařadila do 

svých televizních zpráv. Další zastávka byla v budově Českého rozhlasu. Prohlídli jsme si společně 

prostory, měli jsme možnost vyzpovídat rozhlasové moderátory a byli přímo u živého vysílání. Celý den 

jsme zakončili exkurzí v Hitrádiu Magic, kde děti měly opět možnost nakouknout do zákulisí vysílání, 

prohlédly si prostory a opět nechybělo ani povídání s moderátory. 

Celý výlet jsme si užili, načerpali nové poznatky, vyzkoušeli si nové věci a budeme se těšit na další 

podobnou akci. 

Autor: Bc. Veronika Málková 



 

    
 

 
Jarní bowling 24. 2. 2016 
 

Čtvrtek o jarních prázdninách patřil již tradičně turnaji v bowlingu. A opět bylo plno. Pro nemoc 

nedorazili někteří soutěžící, a to byla příležitost pro náhradníky. Hrálo se na všech dráhách a do 

konečného výsledku se započítali 2 celé hry. I přes některé technické problémy, se kterými jsme se 

během turnaje potýkali, vládla mezi hráči dobrá nálada a jejich sportovní výkony to neovlivnilo. Všichni 

byli za svoji snahu odměněni lízátkem a ti nejlepší diplomem a cenou. Nejlepším hráčem turnaje se stal 

opět Michal Jíra se 303 body. 

 

Autor: Dana Kudrnovská 

 

    


