
 

Trampolínky 

12. 6. Proběhla menší akcička s názvem Trampolínky. Do DDM Jednička přijela lektorka 

z Hradce Králové a udělala jednu ukázkovou hodinu trampolínek s motivací na příští rok. 7 

nadšených žen si užilo hodinu plné hudby, skákání a posilování na malých trampolínkách. 
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Bejby olympiáda 

Dne 13. 6. v DDM Jednička proběhlo sportovní klání 

mateřských škol ze Dvora Králové nad Labem a okolí. 

„Bejby olympiáda“ Tento rok představili svoje děti 

MŠ Juta, MŠ Slunečná I., MŠ Roháčova, MŠ Horní 

Brusnice a MŠ Nemojov. Olympiádu jsme zahájili 

slavnostním nástupem, podpálením olympijského ohně 

za poslechu olympijské hymny. Společnými silami 

jsme nahlas přečetli olympijský slib a rozehřáli se 

rozcvičkou. Postupně děti chodily na stanoviště, kde 

soutěžily ve skoku dalekém z místa, hodu na koš, běhu 

na 20 m, překážkové dráze, kroketu a hodu do dálky. 

Na prvním místě, i když to bylo velmi těsné, se umístila 

MŠ Slunečná I., hned v patách měli školku z Nemojova 

a na 3. místě letos skončili vítězové loňského klání MŠ 

Juta. Tato akce jako další sportovní akce je pořádaná 

v rámci celoročního projektu Víkend v pohybu - 

energie týdne - aktivní rok za podpory 

Královehradeckého kraje.  
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Závěrečná akademie – 2. června 

Co se děti za celý rok v Jedničce naučily, mohli rodiče vidět na tradiční Závěrečné akademii, která se 

uskutečnila v pátek 2. června. Ke zhlédnutí bylo celkem 23 vystoupení různých zaměření, přes 

jazykové, šermířské, divadelní, až k tanečním a hudebním. Jelikož bylo venku nádherné počasí, 

akademie se uskutečnila na zahradě Jedničky, díky čemuž mohlo vystoupení shlédnout téměř 150 

rodičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů. A že bylo co vidět! Své dovednosti předvedlo celkem 120 

dětí, které vystupovaly ve skupinách a ti nejodvážnější dokonce sólově. I přes občasnou nervozitu, 

která byla vidět na tvářích dětí, se celá akce vydařila na Jedničku! 
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Pohádkové putování  

Mezi tradiční akce v nabídce oddělení přírodovědy a turistiky patří již mnoho let turistické 

pochody pro malé i velké. Jedním z nich je také Pohádkové putování, jehož 16. ročník se 

konal v sobotu 10. června 2017. 

Pro účastníky byla připravená trať opět v obměněné podobě. Tentokrát se mohli setkat 

s pohádkovými postavičkami několikrát již během cesty Podhartí. Vzápětí po startu narazili 

na mnicha s „tajemnou klášterní chodbou“, u podharťského rybníka se zase setkali s dvěma 

vílami a bludičkou. Kromě uvedených kontrol na účastníky čekaly v lese další čtyři – 

duchové, loupežník, vodník a princezna. Všichni měli pro děti připravené drobné úkoly, za 

jejichž splnění získali otisk razítka do listu s popisem trasy. 

Samozřejmě ani tentokrát nechybělo na cestě občerstvení – čaj a oplatka. O tuto 

„občerstvovací stanici“ se jako obvykle postaral pan Meduna z KČT Dvoráci. 

Několik účastníků využilo možnosti opéci si po návratu u Jedničky na připraveném ohni 

donesené buřtíky. Všichni, kdo dorazili do cíle, si odnesli pěkný diplom s vodníkem. 

Zklamala nás poměrně nízká účast. Přesto, že během pochodu panovalo ideální slunečné, ale 

ne příliš horké počasí, dorazilo na start pouze 65 lidí. 
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Procházky časem 

 

V měsíci červnu byl ze strany základních škol enormní zájem o vzdělávací program – exkurzi 

Procházky časem. V době mezi 12. a 23. červnem ho absolvovalo 5 tříd základních škol a 

dalších zařízení. Zúčastnily se ZŠ Schulzovy sady a Mostek, ZŠ a PrŠ, Husův domov – 

celkem 77 žáků. V letošním roce se tak Procházky staly nejúspěšnější vzdělávací akcí pro 

školy oddělení přírodovědy a turistiky.  
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Dětský den  



Začátek června je již neodmyslitelně spjatý s oslavami mezinárodního dne dětí. A nejinak 

tomu bylo i letos.  Každoročně DDM Jednička připravuje bohatý program se spoustou 

zábavy, zážitků, soutěží a dárečků tak, aby si svůj velký den užilo pokud možno co nejvíce 

dětí. Kromě již tradičních zábavných prvků jako je skákací hrad, šlapací minikáry, 

bublinárium, IQ koutek nebo lanové aktivity, žonglérský workshop či střelba ze vzduchovky a 

luku, měly děti možnost navštívit také stanoviště Městské policie nebo se seznámit 

s canisterapeutickým pejskem. Mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější činnosti však opět 

patřilo sbírání razítek. Za splnění drobných soutěžních úkolů si tak děti mohly vybrat dle 

libosti drobné dárky. Nechyběly ani rukodělné dílničky, kde bylo možné namalovat si a 

vyrobit vlastní placku nebo originální náušničky. Bohatý program doplnil kabaret Honzy 

Polety z Poletova, který s sebou přivezl také dětské herce – Johanu Krtičkovou a Leoparda 

Stirského, kteří společně bavili děti zábavnou show. Atmosféru skvěle doplňovala 

moderátorka Hitrádia Magic Markéta Hamerníková. Tyršovo koupaliště tak celé dopoledne 

doslova bzučelo dětmi různého věku. Ani počasí tento den nepokazilo a tak si troufnu tvrdit, 

že si děti svůj den náležitě užily. 

Těžko bychom ale akci takového rázu zvládli bez pomoci a spolupráce s ostatními 

organizacemi a subjekty a to nejenom Dětský den, ale i spoustu dalších. Od roku 2014 se 

Dětský den koná na Tyršově koupališti. Vhodnější prostory, kde by se bez problému mohlo 

najednou bavit více jak tisícovka dětí si ani nedovedu představit. Díky Technickým službám 

tak mají děti dostatek prostoru pro různorodé aktivity. Trpělivost, ochota a milý přístup jejich 

zaměstnanců nám velmi usnadňují práci i hektické přípravy.  

Minulý rok byl v organizaci Dětského dne zlomový, neboť se našim spolupořadatelem stal 

Europe Direct při SŠIS, který kompletně připravil a zorganizoval program pro děti z druhého 

stupně základních škol. Nabídl aktivity blízké této věkové skupině a tím se Dětský den stal 

atraktivní i pro ty starší. Stejně tak tomu bylo i letos. Nemalou měrou tomu přispěli i studenti 

SŠIS, kteří nejenom aktivně zajišťovali většinu našich stanovišť, ale nabídli další zajímavé 

činnosti jako líčení, malování na obličej nebo tvorbu nevšedních účesů.  

Se Střední školou informatiky spolupracuje Jednička dlouhodobě neboť pomoc jejich 

studentů využíváme na mnohých dalších akcích jako je například Běh naděje nebo dopravní 

soutěž mladých cyklistů.  

 

Nepostradatelnost pomocníků z řad studentů byla ještě výrazněji znát na akci, která se letos 

uskutečnila poprvé na atletickém stadionu a to Sportovní hry pro mateřské školy. Zajistit 

stanoviště s více jak dvaceti disciplínami přišli studenti jak ze SŠIS tak z místního gymnázia. 

Díky ochotě obou škol si tak více jak tři stovky malých předškoláku užilo dopoledne 

zábavným sportováním, na kterém nechyběly ani pravé atletické disciplíny jako vrh koulí, 

hod diskem či oštěpem, skok do dálky nebo překážkový běh. K vyzkoušení a sportovnímu 

vyžití bylo pro malé předškoláky připraveno ale mnohem více než atletika. Od zábavních 

aktivit jako je skákání v pytli, přetahování lanem nebo skákání přes švihadlo si děti zkoušeli 

také ping-pong, tenis, šipky, opičí dráhu, kroket, minigolf, florbal, box a mnoho dalšího. I 

přes naše velké počáteční obavy vydrželo skvělé počasí po celé dopoledne. Nic tak 

nepokazilo dětem radost z pohybu a nám dobrý pocit ze skvěle vydařené akce. 

 

Závěrem nutno dodat, že již zmiňovaný Dětský den nebo Sportovní hry pro MŠ, nejsou jen 

akcemi DDM Jednička, ale jsou také výsledkem ochotné pomoci studentů SŠIS a Gymnázia, 

spolupráce s dalšími organizacemi a podpory Města Dvůr Králové nad Labem – děkujeme!  
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Sportovní hry pro MŠ  

Královédvorský atletický stadion pod Hankovým domem v 

úterý 6. června zaplnili malí sportovci z mateřských škol. Akce, 

kterou připravila DDM Jednička, se uskutečnila v rámci 

druhého ročníku Královédvorských sportovních her. Ty jsou 

součástí projektu Města vzdělávání. 

 

Letošní novinkou bylo právě zorganizování her také pro děti z 

mateřských škol z Královédvorska. Myšlenka uspořádat tuto 

akci pro předškoláky vzešla od samotných ředitelů mateřských 

škol. Na stadionu pod Hankovým domem se tak sešlo přes 300 

dětí nejen ze Dvora Králové nad Labem, ale i z mateřských 

škol v Libotově, Choustníkově Hradišti, Kocbeřích atd. „Spíše 

než klasické soutěžení mezi dětmi to byl takový pěkný 

sportovní den, který jsme si všichni užili. Na zhruba dvaceti 

stanovištích jsme pro děti připravili různé atletické disciplíny 

nebo sporty, s nimiž se běžně nesetkávají. Kromě 

přetahování lanem nebo skákání v pytli si děti 

mohly vyzkoušet např. hod pěnovým oštěpem 

nebo mölkky,“ podotkla ředitelka DDM Jednička 

Sylvie Černotová a dodala: „Jsem ráda, že se 

nám akce vydařila ke spokojenosti všech a že 

nám i přálo počasí, čehož jsme se trochu báli. 

Velmi ráda bych poděkovala studentům místního 

gymnázia a Střední školy informatiky a služeb za 

pomoc při organizaci akce a také městu Dvůr 

Králové nad Labem za podporu.“ 
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