
 

Zlatý oříšek  

Celý program včetně vyhlášení trval 

celkem 4 hodiny - každý soutěžící 

prezentoval nebo dokonce ukázal 

přítomným divákům a členům poroty, 

proč právě on si zaslouží Zlatý oříšek. 

Na programu soutěže se však osobně 

podíleli i sami členové poroty - na 

jevišti sálu Hankova domu zahrál na 

klavír již nyní velmi slavný, ačkoliv 

mladý Matyáš Novák, ale také další 

známá instrumentalistka - Veronika 

Khunová - známá jako houslistka Nika. 

A jako každým rokem, i tentokráte měla 

8členná porota těžký úkol. Všichni soutěžící byli všestranní - každý má sice jeden svůj top 

koníček, který ho baví nejvíce, ale většinou tím jejich zájmy nekončí. Navíc není pochyb, že 

všechny děti by peníze, které by vyhrály na Zlatém oříšku, investovaly zpět do svých zájmů. 

A že některé jsou skutečně finančně náročné: takové zimní lyžování či drezura koní patří 

rozhodně k těm nejnáročnějším. Velmi milé bylo mezi sólovými výstupy představení také 

soutěžících týmů, z nichž každý měl zcela odlišné 

téma. Tým sportovních gymnastek z Trutnova sbírá 

medaile na mistrovství ČR, Terénní berušky z 

Nového Města nad Metují mají radost ze zpívání a 

hraní na benefičních a charitativních akcích a skupina 

dětí New art DDM Ulita z Broumova natočila 

10minutový film o historii Broumova. Hodnoceny 

tak nebyly jen výkony, ale také schopnost spolupráce 

a hlavně svědomité přípravy. Jako každý rok se však 

mohly Zlaté oříšky spolu s finanční odměnou 10.000 

Kč rozdat pouze 3 soutěžícím. Letos se jimi stali: Mikuláš Rudolf Cogan - 12letý plavec z 

Nové Paky, který by se chtěl přiblížit (a přibližuje se) výkonům legendárního Michaela 

Phelpse. Nutno dodat, že tento mladý sportovec vyhrává již nyní většinu absolvovaných 

závodů. Sára Kolaříková - malá klavíristka z Chlumce nad Cidlinou, které je teprve 8 let. 

Kromě hry na klavír zpívá, chodí na taneční gymnastiku a výtvarku. Každý den trénuje 1-2 

hodiny a její talent potvrdilo 1. místo v krajského kola klavírní soutěže ZUŠ. Šárka Kosařová 

- 14letá studentka víceletého gymnázia, která žije v Bohuslavicích a její život se točí kolem 

koní. Již nyní dosahuje výjimečných výsledků v drezuře. Nejenže koně umí vést a ovládat, 

ona se o ně musí také starat - na pastvinách ji vyrůstají 4 mladí koně. Učí se 3 cizí jazyky a po 

7 letech musela z časových důvodů skončit s hraním na příčnou flétnu. Tito vítězové jsou 

automaticky přihlášeni do celostátního kola Zlatého oříšku. Během následujícího měsíce se 

dozvědí, zda postupují do Brna na natáčení celostátního finále. Kromě cen nejvyšších však 

všichni soutěžící dostali balíčky, tedy spíše „balíky” odměn za účast na tomto krajském finále. 

A někteří dostali ještě další ocenění, jakými jsou: Cena Českého rozhlasu - posluchači 

Českého rozhlasu rozhodovali o této ceně přes hlasování na faceboooku. Vítězných 445 hlasů 

(lajků) získala Šárka Kosařová z Bohuslavic (drezura koní). Cenu sponzora Amáta - šek na 



1000 Kč na nákup výtvarných i jiných potřeb a 

společenskou hru získal gymteam Spartak 

Trutnov (8 malých gymnastek, kterým není v 

průměru ani 12 let a které společně vyhrávají 

mistrovství ČR v Teamgym). Cena partnera - 

Dušek (hodinky) z Hradce Králové: hodinky 

Swatch získala Stella Vodvárková z Hradce 

Králové (basketbalistka hrající za úspěšné 

Hradecké lvice, která získala i řadu 

individuálních ocenění) Cenu organizátora DDM 

Jednička - dort ve tvaru Zlatého oříšku si 

odvezla Magdaléna Půlpánová (14letá 

sportovkyně, která v zimě vítězí na bílých svacích a v létě na atletických stadionech) Cenu 

města Dvůr Králové (knihu a plaketu) předala místostarostka Alexandra Jiřičková Jakubu 

Jenšovskému z Hostinného, kterého baví fotografování a zajímá se o dění v rodném městě. 

Cenu Královéhradeckého kraje předávala krajská radní Mgr. Martina Berdychová - sošku 

Zlatého oříšku a malou cenu (externí disk) získaly Terénní Berušky z Nového Města nad 

Metují (pěvecký sbor při ZŠ a MŠ Krčín v Novém Městě nad Metují). Všechny děti, a nejen 

účastníci krajského finále, se mohou přihlásit 

do celostátního kola Zlatého oříšku: pokud 

nevyhrály v krajském kole, možná se svým 

umem osloví porotu v kole celostátním. 

Vítězové Zlatého oříšku jsou do celostátního 

kola přihlášeni automaticky, nejsou však 

automaticky vybráni do finále. Celou akci 

zorganizovalo potřetí královédvorské 

centrum volného času DDM Jednička. 

Hlavní ceny - sochy ptáka se zlatým oříškem 

v zobáku - pocházejí z dílny akademického 

umělce Jaroslava Homoly. Složení poroty: 

Martina Berdychová - náměstkyně hejtmana Iva Rašková - ředitelka nadačního spolku Zlatý 

oříšek Alexandra Jiřičková - místostarostka města Dvůr Králové Adéla Školová - studentka 

Pedagogické fakulty, hraje za Dvůr Králové softball Veronika Khunová - absolventka 

konzervatoře Pardubice (houslistka Nika) Gabriela Vognarová - několikanásobná mistryně 

ČR ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky Hana Straková - karatistka - 5. a 7. místo na 

MČR Matyáš Novák - vítěz řady mezinárodních klavírních soutěží, jeden z 

nejperspektivnějších houslistů  

 

Autor: Kateřina Sekyrková  

Běh spadaným listím   

Již tradičně se konala akce pro mateřské školy „Běh spadaným listím“. Tentokrát nám počasí 

nepřálo, proto se běh přesunul ze začátku týdne na konec, a to 12. a 13. 10. 2017. V tyto dny 

krásně hřálo sluníčko. Děti si proběhly trasu oživenou několika jednoduchými překážkami. Po 

doběhnutí se mohly občerstvit horkým čajem a sušeným ovocem. Na památku dostal každý 

závodník medaili. Této akce se zúčastnilo celkem 99 dětí z dvorských mateřských škol. 

Nejúspěšnějším závodníkem byla Monika Klimešová z MŠ Roháčova.  

Autor: Mgr. Alena Hušková 



        

Drakiáda na Zvičině 

v sobotu 14. října jsme se symbolicky 

rozloučili s letní turistickou sezónou 

prostřednictvím akce Zavírání turistické 

sezóny na Zvičině. Součástí akce bylo 

vyhlášení Fotosoutěže Podkrkonoší 2017 a 

Drakiáda. Akce proběhla za finanční 

podpory Královéhradeckého kraje. 

Tradiční akce Zavírání letní turistické 

sezóny na Zvičině proběhla ve spolupráci 

s MAS Podchlumí, obcí Horní Brusnice, 

Raisovou chatou, DDM Jednička Dvůr 

Králové nad Labem, s Královéhradeckým krajem a se členy spolku Podzvičinsko. Dům dětí a 

mládeže Jednička připravil drakiádu pro malé i velké návštěvníky, turisté se mohli celé 

odpoledne bavit za doprovodu hudební skupiny Melodik z Hořic. Kromě Drakiády byla pro 

nejmenší návštěvníky připravena také dětská dílnička v salónku Raisovy chaty, kde si děti 

společně se svými rodiči mohli vyrobit vlastní odznáček a odnést si ho domů.   

Návštěvníci si měli možnost zakoupit 

regionální produkty - hořické trubičky, 

keramiku, med, mýdla z kozího mléka, 

ručně vyráběné hračky, medovinu či pivo. 

Dorazil i dráček Zvičiňáček, který dětem 

pro obveselení rozdával malé dárečky. Na 

místě nechyběl ani stánek spolku 

Podzvičinsko  s informačními materiály, 

turisté si tak mohli odnést letáky a mapy 

nejen z Podkrkonoší, ale také Hradecka, 

Krkonoš a celého Královéhradeckého 

kraje. 

Součástí akce byla i výstava Fotosoutěže Podkrkonoší 2017 na téma „Podkrkonoší očima 

fotografa“, která byla po celou dobu k vidění v kostele sv. Jana Nepomuckého. Zároveň 



proběhlo vyhlášení výsledků fotosoutěže a vítězům byly předány hodnotné ceny. Ceny do 

fotosoutěže věnovali členové spolku, Motel Charlie a Královéhradecký kraj. 

  Autor:www.podkrkonoši.eu  

Procházky časem  

Ve čtvrtek 19.10 2017 byla uspořádána na žádost Základní školy Strž další z exkurzí 

Procházky časem. Zúčastnilo se jí 21 žáků třídy 4. A. 

 

Sešli jsme se jako obvykle u Mariánského sousoší na náměstí T. G. Masaryka. Exkurze měla 

klasický průběh jako všechny předchozí, ale výklad byl, vzhledem k věku dětí, zjednodušen a 

doplněn větším počtem obrázků.  

 

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

snadnější variantu obdržely trojice žáků. Společně pak pátraly v centru města a snažily se 

správně odpovědět na otázky týkající se nejen historie města. Jejich práce pak byla 

vyhodnocena a tři nejlepší trojice získaly drobné ceny. 

 

Exkurze pak pokračovala malou vycházkou směřující Revoluční ulicí, kde byla pozornost 

věnována výzdobě fasád některých domů a důvodu jejího vzniku. Dál vedlo putování jako 

obvykle novou pasáží kolem otisku mušle a Valovou uličkou se zbytky opevnění. Exkurze 

byla tentokrát ukončena u sloupů bývalé Horní brány. Průvodce byl velmi spokojen s kázní i 

zájmem dětí. Exkurze se vydařila.  

 

Také v tomto školním roce pořádá oddělení přírodovědy a turistiky vzdělávací program Naše 

zvířátka. První, kdo letos požádal o přednášku s projekcí věnovanou divoké fauně ČR, byla 

p. učitelka Novotná. Vyslechla si ji třída 2. A ZŠ Schulzovy sady 24. října 2017.  

 

Děti se seznámily s 12 běžnými zástupci naší divoké fauny, způsobem jejího života i různými 

zajímavostmi, hádaly, jak se nazývají jednotlivá pohlaví a mláďata vybraných druhů. 

Vysvětlen byl také význam myslivosti. Zpestřením byly různé rekordy ze světa zvířecí říše.  

V závěru došlo i na malé „obrázkové opakování“ – děti ho zvládly na výbornou.Ocenění si 

zasloužila pozornost dětí i velmi dobrá kázeň.  

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Výstava „Tajemství podzimního lesa“ 

DDM Jednička jako každoročně probíhala výtvarná soutěž a následně výstava těchto dětských 

prací. Téma bylo Tajemství podzimního lesa a fantazie dětí mohla pracovat na plné obrátky.  

Výkresů dorazil menší počet, než bylo zvykem, ale číslo 210 autorů je i přes to velké. 

Konkrétně se do soutěže zapojila MŠ Roháčova, MŠ Elišky Krásnohorské, MŠ Dvořákova, 

MŠ Mateřinka, MŠ Trutnov, MŠ Drtinova a MŠ Žireč. Také k nám dorazily práce ze ZŠ 

Schulzovy sady, ZŠ Strž a ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Zúčastnily se i děti z Léčebny zrakových 

vad ve DK n. L. a ZŠ a PRŠ DKnL. 

Autor: Mgr. Alena Hušková 

  



Podzimní koloběžkiáda  

DDM Jednička každoročně připravuje několik sportovních 

soutěží. Mezi ně se řadí i trochu neobvyklá koloběžkiáda, která 

je určena dětem z mateřských škol. V letošním roce se 

koloběžkiáda konala v úterý 17. října. Během dopoledne se na 

dopravním hřišti ve Dvoře Králové nad Labem vystřídaly tři 

skupinky malých sportovců. Na trase je čekalo celkem 5 

překážek, které většina z nich s přehledem zdolala. Děti měly 

za úkol převést míček, podjet pod páskou, projet mezi špalíky, 

prokličkovat mezi kuželi a zdolat přejezd přes prkno. 

Hodnotila se rychlost a přesnost při projetí překážkami. 

Někteří závodníci měli natrénováno, jiní s koloběžkami 

zápasili. Důležité je však, že do cíle dorazili všichni bez úrazu 

a nevzdali se! Děti byly rozdělené do dvou kategorií. V první 

kategorii soutěžily děti od 3 do 4 let. První místo si vyjezdila 

Nela Větrovská (2:08), druhé místo Eliška Jarkovská (2:20) a 

třetí místo získala Sofie Maon Gnoc (2:35). V druhé kategorii 

si poměřily své dovednosti v jízdě na koloběžce děti od 5 do 6 

let. Na prvním místě se umístila Aneta Pohořelá (1:50), která 

se stala absolutní vítězkou soutěže. Druhé místo si vybojovala 

Tereza Kliegerová (1:55), která byla jen o dvě vteřiny 

rychlejší než Ema Šádková (1:57), která skončila na místě 

třetím. 

Autor: Bc. Veronika Málková  

   

Animagie I.  

Na konci srpna proběhl příměstský tábor Letní animace II., 

kde 24 dětí vytvořilo 4 krásné filmy, tím však aktivita našeho filmového týmu nekončí. Dva 

snímky budou promítány na Mezinárodním filmovém festivalu v Plzni, kam se děti, jako 

autoři filmů podívají, a načerpají inspiraci pro jejich další tvorbu. Ani v DDM Jedničceka 

nezahálíme a snažíme se řady našich malých animátorů rozšířit. O víkendu 21. – 22. 10. 2017 

proběhla za podpory Ministerstva kultury dvoudenní akce plná focení, kreslení a nahrávání 

zvuků. Společně jsme s dětmi zanimovali metodou Stop motion tři česká přísloví. Velkým a 

přínosným zpestřením bylo pozvání Mgr. Pavla Trnky, který s sebou přivezl plné auto 

techniky, která umožnila dětem nakreslit, rozpohybovat a namluvit své krátké příběhy. 

Fantazie, kreativita a nápady dětí byly úžasné. Podívejte se, co vše se dá stihnout za jedno 

odpoledne. 

Autor: Mgr. Alena Hušková 



        

Ať žijí duchové 

Ve dnech 26. -27. 10. proběhla tradiční přespávačka Ať žijí duchové. Na akci se přihlásilo 25 

dětí od 6 do 13 let. Ráno jsme se seznámili a vrhnuli se na pečení strašidelného štrůdlu alá 

střeva, což nám posloužilo k odpolední svačince. Dále jsme společnými silami vydlabali 

krásné strašáky z dýní, které nám pak večer svítily na stezce odvahy. V odpoledních hodinách 

nechyběly ani halloweenské hry, návštěva strašidelné zoo a vyrábění lucerničky či mumie 

vyšité do papíru. K večeři si děti nachystaly tousty s obličejem alá dýně a obrnily se na stezku 

odvahy se strašidly, která vedla podél domu DDM Jednička a potom hurá do spacáku.  

Bc. Lucie Pospíšilová 

Podzimní turnaj v bowlingu  

Jeden den podzimních prázdnin patřil již tradičně turnaji v bowlingu. Ve čtvrtek 26. října se 

ve Sportwordu ve Dvoře Králové nad Labem sešlo 20 netrpělivých hráčů, kteří si chtěli 

poměřit mezi sebou své síly a dovednosti v hraní Bowlingu. Někteří z nich byli již ostřílení 

hráči, jiní drželi v ruce kouli prvně. Důležité však je, že si všichni turnaj užili. Hrálo se 

celkem na třech drahách a do výsledků byly započítány dvě celé hry. Soutěžící byli rozděleni 

do 3 kategorií dle ročníku narození. V první kategorii (ročníky 2010 – 2007) zvítězil David 

Řeháček (169 bodů), druhé místo získal Filip Korbel (83 bodů) a na třetím místě skončil 

Richard Skopoví (69 bodů). Druhá kategorie byla nejpočetnější a hrály v ní děti narozené 

v letech 2006 a 2005. Na prvním místě se umístil Vít Kudrnovský (219 bodů), na druhém 

Antonín Skopoví (180 bodů) a na třetím místě byl Filip Mencl (154 bodů). Ve třetí kategorii 

vyhrál Jaromír Řeháček (169 bodů), druhé místo si vyházela Nikola Jizbová (160 bodů) a jen 

o jeden bod méně získala Lidmila Hrdinová (159 bodů), která skončila na místě třetím. 

Absolutním vítězem podzimního turnaje se tak stal Vít Kudrnovský, který v součtu obou kol 

naházel nejvíce bodů. 

Autor: Bc. Veronika Málková  

  

 



 

 

 


