
 

Dětský den na Tyršově koupališti 1. 6. 2016 

1. červen je již tradičně synonymem oslav Dne dětí a nejinak 

tomu bylo i letos ve Dvoře Králové nad Labem. Nádherný areál 

Tyršova koupaliště se od brzkého rána doslova hemžil 

pobíhajícími organizátory, kteří se ze všech sil snažili připravit 

dětem k jejich svátku co nejlepší a nejpestřejší zábavu. Dětský 

den pořádá DDM Jednička ve spolupráci s Městem Dvůr 

Králové a letos také nově ve 

spolupráci s Europe Direct při 

SŠIS, který svým projektem pod 

názvem Find Your Way rozšířil 

program Dětského dne i pro starší děti a mládež. 

Na své si přišel každý malý návštěvník, který první červnový den přišel na 

koupaliště. Pro děti z mateřských a základních škol, ale také pro veřejnost a 

děti ze speciálních škol byl připravený opravdu bohatý program. Lanové 

aktivity, žonglování, skákací hrad, jízda na šlapacích minikárách, ukázka 

práce se psy Městské policie, mototrenažer, bublinárium, Airbrush, 

střelnice, malování na obličej, 

dílničky a herní prvky, soutěže o 

ceny - to je jen malá ochutnávka 

z toho, co letošní Dětský den 

nabídl. 

Na Tyršovo koupaliště se bez problému vešel i rekordní počet 

návštěvníků, který se letos přehoupl přes 1300 registrovaných. 

Díky Technickým službám DKnL tak mohly děti slavit svůj 

svátek ve velkém stylu. Jen stěží bychom hledali vhodnější 

místo, kde by bylo možné umístit tolik atrakcí a zabavit takové 

množství dětí. Děkujeme! 

Pro organizaci dětského dne byla také nepostradatelná pomoc 

Střední školy informatiky a služeb, jejíž studenti pomáhali zajišťovat jednotlivá zábavní stanoviště 

Jedničky. Nabídku aktivit také SŠIS obohatila o „kosmetický salón“, kde 

studentky dětem na požádání vytvářely originální účesy či malovaly různé 

motivy na obličej. 

Celým programem provázela skvělá moderátorka 

Hitrádia Magic Markéta Volfová a děti se tak 

bavily nejenom na zábavních stanovištích, ale i 

před mikrofonem, kde soutěžily o ceny, zpívaly a 

tancovaly. Přestože první část dopoledne byla 

obloha zatažená, počasí nakonec vydrželo bez 

deště a Dětský den se tak nesl v duchu pohody a 

zábavy. 

Nezbývá než doufat, že i příští rok se oslavy 

Mezinárodního dne dětí vydaří stejně jako letos. 

Moc děkuje všem, kteří přispěli svou pomocí a 

připravili tak pro děti nevšední zážitek – DEN, 

který si každý užil! 

Autor: Sylvie Černotová 

 



      
Přátelské setkání včelařských kroužků 4. 6. 2016 
 

V sobotu 4. června se do DDM Jednička 

sjelo 9 včelaříků ze tří včelařských kroužků 

v okolí. Byli zde zástupci domácího 

dvorského kroužku Včeličky z Jedničky, 

poté členové Hajnického kroužku Hajnické 

Medonosky a jedna mladá včelařka z 

dubeneckého kroužku. Sešli se zde na 1. 

ročníku Přátelského setkání včelařských 

kroužků. Toto setkání je hlavně o navázání 

přátelství a spolupráce mezi jednotlivými 

včelařskými kroužky v našem regionu. 

Nešlo tu o žádnou soutěž, která by 

prověřovala znalosti a dovednosti dětí, ale 

celé odpoledne se neslo v přátelském 

duchu her a zábavy. Děti si vyluštily 

speciální včelařskou osmisměrku, nasměrovaly včelky k nejlepším zdrojům pastvy a prošly si i 

přírodovědnou stezku. Na závěr si všichni opekli vuřta a poseděli u táboráků. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

Pohádkové putování 4. 6. 2016 
 

Je obvykle zejména měsícem závěrečných příprav letních táborů. Přesto i 

během něho uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky několik akcí. 

K tradičním už dlouhá léta patří Pohádkové putování. V sobotu 4. června 

2016 se konal v pořadí již 15. ročník této akce. 

Pro všechny malé i dospělé zájemce byla připravena nová, o něco zkrácená, 

trasa se sedmi zastaveními. Na nich čekaly pohádkové postavy s drobnými 

úkoly. Mohli jste tu potkat prince s princeznou, Pata a Mata, Karkulku, 

čarodějnice… Novinkou bylo letošní zpestření o poslední stanoviště s 

šermíři, které mělo velký úspěch. Proto nesl letošní pochod v podtextu 

název Z pohádky do středověku. Nejprve se „pochodníci“ setkali s rytířem, 

který měl pro ně otázku o českých hradech. Vzápětí se na ně vyřítili dva 

zbrojnoši s meči a 

předvedli drobnou 

šarvátku. 

V cíli čekal na všechny účastníky barevný diplom s 

čarodějnicí a rytířem, mohli si tu také opéci 

donesené buřty. Účastníci pochodu nabídku 

tentokrát v hojné míře využili, a tak bylo u ohně 

docela plno. 

Pochod se vydařil i díky počasí. Teplota byla tak 

akorát příjemná na turistiku. Větší horko bylo až na 

samém konci pochodu. Zúčastnilo se 108 lidí, což 

je o něco více než v loňském roce. Kladný ohlas byl 

na „postavičky“ i na zkrácenou trasu. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

    

 



Poznávání přírodnin 6. 6. 2016 
 
Ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady a Gymnáziem DKNL zorganizovala Jednička i v tomto roce okresní 

kolo poznávání přírodnin pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, a 

pro studenty 1. – 3. ročníků středních škol. Úkolem každého soutěžícího bylo určit správný název 50 

rostlin a 50 živočichů. Nejlepšími řešiteli pro rok 2016 se tak stali: 

Kategorie A 

Soukupová Zuzana, Gymnázium Vrchlabí 

Kadrmasová Pavlína, Gymnázium DKnL 

Bezděková Hana, Gymnazium Trutnov 

Kategorie B 

Pavelková Kateřina, Gymnazium DKnL 

Matoušová Kateřina, Gymnázium Vrchlabí 

Kunčarová Jana, Gymnazium Trutnov 

Kategorie C 

Hejnová Klára, Rtyně v Podkrkonoší 

Kubíček Martin, ZŠ 5. Května DKnL 

Zálišová Jaromíra, ZŠ Malé Svatoňovice 

Kategorie D 

Mišoňová Barbora, Gymnazium Trutnov 

Janská Tereza, ZŠ 5. Května, DKnL 

Fléglová Jana, ZŠ Schulzovy sady, DKnL 

 

Autor: Sylvie Černotová 

 

Sportovní dopoledne 22. 6. 2016 
 

Vladimír jiřička, vedoucí oddělení přírodovědy a turistiky, byl paní učitelkou Chaloupkovou ze ZŠ 

Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem požádán, zda by nezajistil v DDM nějaký program na ukončení 

školního roku pro třídy 5. A a B. Po dohodě s kolegy bylo připraveno Sportovní dopoledne s opékáním 

buřtů. 

Pro žáky byly nachystány 4 sportovní disciplíny. Měli zdolat Opičí dráhu, projet na kole Jízdou zručnosti, 

vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky do panákové střelnice a z luku na slaměný terč. Z obou tříd byla 

vytvořena čtyři družstva. Obsadila jednotlivé disciplíny a pak se postupně na stanovištích prostřídala. Vše 

probíhalo hladce bez problémů a úrazů. Došlo i na závěrečné opékání buřtů. 

Akce se i díky pěknému slunečnému počasí vydařila. Všech 46 žáků odcházelo spokojeno z příjemně 

prožitého dopoledne. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Vyhodnocení soutěže Zlatá tužka 17. 6. 2016 
 
V pátek 17. června 2016 v 10.00 se konalo v DDM 

Jednička Slavnostní vyhodnocení XXI. ročníku 

celostátní literární soutěže Zlatá tužka. Pozváno na něj 

bylo všech 29 oceněných autorů. Mnozí se, bohužel, z 

různých důvodů omluvili, pro některé byla cesta do 

Dvora Králové příliš dlouhá. Není divu, mezi 

oceněnými byl velký počet autorů z Rakovníka, Písku, 

jedna úspěšná pisatelka dokonce až z Jalubí na 

Uherskohradišťsku. Konečný počet zúčastněných byl 

13 lidí. Začátek setkání s autory, jejich blízkými a 

pedagogy byl věnován představení Jedničky, hlavního 



organizátora soutěže, i soutěže samotné. Nechybělo pár statistických údajů, zkušenosti s Tužkou v 

posledních letech a samozřejmě postřehy porotců a způsob hodnocení. 

Následovalo předání cen. Zúčastnění autoři si odnesli trofeje, diplomy, vánoční ozdoby a propagační 

materiály věnované městem a pracovníky KRNAPu, dále pak malé pohoštění, během kterého si všichni 

zúčastnění mohli na panelech přečíst všechny oceněné práce letošní soutěže. Rozpoutala se i drobná 

diskuse s některými autory. 

Další část programu se měla odehrát v ZOO Dvůr Králové. Bohužel ji znepříjemnil hustý déšť, který od 

rána panoval ve městě. Na bráně ZOO se nás ujal p. Pavel Šereda. Vzhledem ke špatnému počasí se sice 

neuskutečnilo slibované krmení žiraf, ale nikdo z účastníků toho nakonec nelitoval. Návštěva Darwinovy 

stanice se naopak všem moc líbila. Mohli si vzít do ruky korálovku a užovku, agamu límcovou, ježka, 

zblízka si prohlédnout želvu uhlířskou. Zajímavou exkurzi korunovalo krmení lemurů. Ocenění autoři 

dostali kelímek s potravou, na kterou už dychtivě 

čekaly zajímavé opice. Rodiče a pedagogové to vše 

sledovali přes sklo Restaurace U Lemura. 

Následovala dlouhá projížďka Offroad safari od 

velké brány. Naštěstí před naším startem téměř 

přestalo pršet. Vlhké počasí kupodivu zvířatům ve 

výbězích nevadilo, mohli jsme tak sledovat velká 

stáda různých antilop a zeber. Projeli jsme i loni 

otevřeným Lvím safari. Téměř hodinová projížďka 

se všem líbila. Po jejím ukončení jsme si ještě 

krátce prohlédli pavilon Jedovatá Afrika. 

Akce se i přes nepříznivé počasí vydařila. Podle 

reakce účastníků se všem líbila. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

   

Dopravní výchova ve Vilanticích 18. 6. 2016 
Na dětském dni ve Vilanticích 18. 6. jsem udělala malou přednášku formou hry o bezpečnosti na 

komunikacích. Děti se dozvěděly, jak mají sedět bezpečně v autě a aby nevyrušovaly řidiče, jak se mají 

obléct na kolo, správně si nasadit přilbu a k čemu jsou dobré reflexní materiály, také jsme si ukázali 

základní značky. 

 

 
 
Cyklotoulky 19. 6. 2016 

 

Na programu červnových cyklotoulek byla jízda v terénu i po silnicích. Cyklisté od 10 let, převážné 

účastníci letního cyklistického soustředění, pro které byl výlet určen, projeli Vítěznou, Kocléřovem, 

Prkenným Dolem, Dubovým dvorem. V altánu Na Spravedlnosti poobědovali opékané buřty a na 

zpáteční cestě se zastavili i v hostinci v Záboří. Tam doplnili energii v podobě sladkostí a tekutin. Výlet 

se vydařil, a i když výletníky po celou cestu provázely zlověstné mraky a hřmění, nezmokli a bez úhony 

dorazili zpět do Dvora. 

Autor: Dana Kudrnovská  



 

 
 

 
9. ročník Kuličkiády 21. 6. 2016 
 

V úterý 21. června 2016 se u altánku v parku 

Schulzovy sady sešlo přes 70 závodníků, kteří si přišli 

zacrnkat. Počasí sportovcům přálo a tak mohli žáci od 

1. do 9. tříd ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž a Základní 

a praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem zkusit 

tak trochu opomíjený spor. Neodolali ani pořadatelé a 

doprovody žáků. Úkolem závodníků bylo dopravit do 

důlku 10 kuliček. Nejprve hodem a zbytek docvrnkat. 

Rozhodující pro výsledné pořadí v boji o Zlatou 

putovní kuličku, byl počet cvrnků, které soutěžící 

potřebovali k tomu, aby hliněnky dostali do důlku. V 

letošním ročníku dosáhla nejlepšího výsledku žačka 3. 

A ZŠ Schulzovy sady Anna Šírová. K tomu, aby 

dostala do důlku všechny kuličky, potřebovala pouhých 

11 cvrnků. Stala se tak na rok držitelkou Zlaté putovní kuličky. 

 

Autor: Dana Kudrnovská  

 

Koloběžkiáda 23. 6. 2016 
 
Na dopravním hřišti dne 23. 6. 2016 závodilo celkem 48 

prvňáčků ze ZŠ Schulzovy sady. Na trase je čekaly 4 

překážky, které většina z nich s přehledem zdolala. Jako 

první měli za úkol přenést míček, dále podjet pásku, 

projet mezi prkny a před cílem prokličkovat mezi 

kužely. Hodnotila se rychlost závodníka a přesnost při 

projetí překážkami. Až na nějaké to odřené koleno, 

dorazili do cíle všichni v pořádku. Nejzdatnějším 

koloběžkářem se stal Martin Palan z 1. A. 

 

Autor: Dana Kudrnovská  

    

 

 

 



„Bejby“ olympiáda 28. 6. 2016 
 

Dne 28. 6. proběhla v Jedničce pro děti z mateřských škol „bejby“ olympiáda. Přihlásily se 4 mateřské 

školy (Juta, Slunečná, Roháčova a Dolní Brusnice). Zahájili jsme olympijskou hymnou a zapálením ohně. 

Následně družstva soutěžila v disciplínách: hod na koš, skok z místa, běh na 20m, překážková dráha, 

kroket a hod do dálky 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

 
 

 


