
 

Podzimní putování za pohádkou 

V sobotu 1. 10. 2016 se konal další ročník Podzimního putování za pohádkou. I tentokrát 

organizátoři změnili trasu a to i s ohledem na případnou účast maminek s kočárky. Na ní 

čekalo 6 kontrolních stanovišť s postavičkami a drobnými úkoly. Účastníci se setkali s 

čarodějnicí, rytířem, s Minnie, mamutem a veverkou, drakem, princeznami. V cíli na ně čekal 

barevný diplom a sušenka. 

Ač byla předpověď počasí nepříliš dobrá, brzy vysvitlo sluníčko a celý den bylo opravdu 

krásné počasí. Proto byla celková účast 50 lidí na pochodu s několikaletou tradicí zklamáním. 

Odměnou byla všem organizátorům alespoň velká spokojenost všech účastníků s trasou 

pochodu. Zvládlo ji i několik maminek s kočárky. 

      

2. ROČNÍK ZLATÉHO OŘÍŠKU VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM  

V neděli 2. 10. 2016 se ve Dvoře Králové konal již 2. ročník krajského předkola soutěže s 

mnohaletou tradicí – Zlatý oříšek. V Hankově domě se tak opět sešly nominované děti z 

celého Královéhradeckého kraje, aby zde před porotou a diváky prezentovaly své dovednosti 

a talent. 

Cílem této soutěže je systematické vyhledávání a podpora talentovaných dětí v nejrůznějších 

oborech, informovanost a vzbuzení zájmu regionální veřejnosti a tím dosažení dlouhodobé 

podpory a pomoci při rozvoji talentu za podpory kraje i města, které dítě reprezentuje. A i 

letos všech třináct dětí, které se z patnáctky nominovaných osobně představily porotě i 

divákům, bylo důkazem toho, že i v našem kraji je spousta dětí, které dokáží překvapit 

nejenom svým talentem, ale zejména pílí a cílevědomostí, se kterou dokáží dosáhnout 

mimořádných výsledků v činnosti, které se věnují. 



Záštitu nad Zlatým oříškem 

ve Dvoře Králové nad 

Labem převzala opět radní 

Královéhradeckého kraje a 

ve spolupráci s městem 

Dvůr Králové nad Labem a 

podporou dalších partnerů 

představil Dům dětí a 

mládeže Jednička třináctku 

dětí, které se formou video-

medailonku, rozhovorem s 

moderátorem a ukázkou 

svých dovedností 

prezentovaly před porotou 

složenou z osobností 

celého kraje. 

Předsedkyní poroty byla Mgr. Iva Rašková z nadačního fondu Zlatý oříšek, který síť 

krajských předkol inicioval. Dalšími členy byla radní Královéhradeckého kraje Mgr. Táňa 

Šormová, starosta města Dvora Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím, Eva Kličková - 

dramaturgyně Českého rozhlasu 2 Hradec Králové, Jan Smigmator - jazzový a swingový 

zpěvák a držitel Zlatého oříšku (2000) a Tomáš Magnusek - herec, spisovatel a režisér. 

Tato porota z 13 finalistů po těžkém rozhodování nakonec vybrala tři nejúspěšnější, kteří 

získali nejen hodnotné věcné ceny, ale také sošku ptáčka od akademického umělce Jaroslava 

Homoly a finanční částku ve výši 10.000 Kč. Byli to 9letý Ivan Kříž z Chlumce nad Cidlinou, 

který vyhrál svoji bezprostředností, přirozeností a samozřejmě úžasnou hrou na akordeon, 

Anna Černická z Provodov-Šonova, která se věnuje závodně alpskému i travnímu lyžování, 

krasobruslení a mažoretkovému sportu a Eliška Šebková, 13letá usměvavá sympatická dívka 

z Dubence, která se věnuje včelařství, ve kterém dosahuje výborných výsledků stejně jako v 

matematice. 

Kromě hlavních cen udělila Tána Šormová cenu Královéhradeckého kraje Matěji Kavánovi z 

Jičína (střelec a curler), cenu Českého rozhlasu Hradec Králové získala Markéta Kupková 

(házená), cenu starosty města a cenu partnera akce si odnesl Antonín Lahučký (streetworkout) 

a DDM Jednička udělila cenu Filipu Karáskovi – nejmladšímu finalistovi, showmanovi, 

tanečníkovi a hokejistovi. 

Srdečně gratulujeme nejenom vítězům, ale také všem ostatním dětem, které se Zlatého oříšku 

zúčastnily a přejeme jim, aby svůj talent, znalosti a dovednosti i nadále rozvíjely, a aby jim 

účast ve Zlatém oříšku pomohla posunout se zase o něco dále. 

Moc bychom tímto také chtěli poděkovat za podporu, a to nejenom finanční, 

Královéhradeckému kraji a Městu Dvůr Králové nad Labem, bez které by Zlatý oříšek v 

našem městě nebylo možné uskutečnit. Další nemalé poděkování patří všem sponzorům a 

partnerům, kteří věnovali ceny pro finalisty a vítěze. Díky lidem a společnostem jako 

Losenický - polygrafický závod, Adler s.r.o., Carla s.r.o., Zoo DKnL, Tongo rodinný zábavní 

park, Město Hradec Králové a SNHK - Městské lázně a plavecký bazén Hradec Králové, 

RealTime a podobně, získali nejenom vítězové, ale i zbývající finalisté za své výkony 

ohodnocení v podobě pěkných a hodnotných cen. Poděkování patří také mediálnímu 



partnerovi, kterým byl Český rozhlas Hradec Králové. Děkujeme také všem pomocníkům, 

dobrovolníkům ale i učitelům a rodičům, kteří věnovali svůj čas přípravě dětí a vlastní 

soutěži. 

Věříme, že organizace Zlatého oříšku ukáže široké veřejnosti, jak zajímavé a nadané děti jsou 

všude kolem nás, že stojí za to věnovat jim naši pozornost a podporu a že Město Dvůr 

Králové se tak pro celý Královéhradecký kraj stane centrem vyhledávání a podpory těchto 

dětí. 

Autor: Sylvie Černotová 

Běh spadaným listím  

Jednička připravila 11. 10. 2016 pro děti z mateřských škol již II. ročník sportovní akce s 

názvem Běh spadaným listím. Na dopravním hřišti se postupně vystřídalo téměř 70 malých 

závodníků z MŠ Drtinova, MŠ Roháčova a MŠ E. Krásnohorské, ze Dvora Králové nad 

Labem. Malé sportovce neodradilo ani chladné podzimní ráno. Závodníci měli za úkol 

proběhnout vyznačenou trasu, na které je čekalo několik překážek. Všichni až na jednu 

závodnici, která si start rozmyslela, trasu zvládli na výbornou a podali vyrovnané sportovní 

výkony. Absolutním vítězem II. ročníku Běhu spadaným listím se stal Daniel Zemánek z MŠ 

Drtinova. 

Autor: Dana Kudrnovská  

      

Podzimáček – výukový program  

Dne 7. a 12. se nám nahlásili mateřské školy 

Roháčova a Drtinova na výukový program 

Podzimáček. Dohromady přišlo 38 dětí, které se 

formou vyprávění, obrázků a her dozvěděly, co 

patří k podzimu, jaké je počasí, proč se barví a padá 

listí, a co dělají na podzim zvířátka. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 

 



Ať žijí duchové  

Podzimní prázdniny 26. a 27. jsme trávili v Jedničce, již klasickou akcí Ať žijí duchové. 

Přespalo tu s námi 22 dětí od 6 let. Během dne děti dlabaly dýně, nakreslily si děsivé kelímky 

na pudink, který jsme vařili ke svačině, vyrobily si z obvazů ducha zavřeného ve sklenici, 

hallowenský věneček z černého igelitu, zahrály si hry, podívaly se do strašidelné ZOO a večer 

na ně čekala stezka odvahy, na kterou ne všichni účastníci šli. Akce se vyvedla i co se týká 

počasí. 

Bc. Lucie Pospíšilová 

          
 

Uspávání strašidel - V Jedničce se opět strašilo! 

Stejně jako v minulých letech tak i letos byl 

podzim v Jedničce ve znamení strašidel a 

halloweenských akcí. Tradiční dvoudenní akce s 

názvem Ať žijí duchové se opět vydařila. 

Celkem 22 dětí se bavilo nejen dlabáním dýní, 

výrobou strašidelných dekorací a 

halloweenským pečením, ale také společně 

navštívily strašidelně vyzdobenou Zoo a v rámci 

přespání v Jedničce absolvovaly stezku odvahy. 

Druhá tradiční podzimní akce DDM nese název 

Uspávání strašidel. Letos byla pro návštěvníky 

připravena spousta novinek a inovací. Strašidla 

se nejprve usadila na dopravním hřišti a po 

dětech, které se na ně přišly podívat, chtěla 

splnění nejrůznějších úkolů. Za svitu loučí a 

svíček, které místu dodaly tajemnou atmosféru, 

tak děti musely lovit klíče u Bílé paní, vydat se 

pro poklad k mumii, trefit se míčkem do ducha, 

zpevnit řetěz Golemovi, zakřičet u hejkala, 

osušit slzy z krájení cibule Jackovi 

Rozkrajovači, sníst gumovou žížalku u 

Čarodějnice a mnoho dalšího. V šest hodin pak Velký Mág svolal všechny děti a převedl je 

„hrůznou stezkou“ až k místu, kde se strašidla ukládají ke spánku. Za doprovodu tajemné 



hudby tak děti i rodiče mohly sledovat, jak jedno strašidlo za druhým mizí v mlhou zahalené 

bráně a ukládá se do své postýlky k dlouhému zimnímu spánku. Přestože počasí bylo toho dne 

doslova mrazivé, věříme, že ti, kteří vydrželi až do konce celé akce si odnesli pěkné zážitky a 

příští rok přijdou do Jedničky na uspávání strašidel zase. 

Autor: Sylvie Černotová  

Výlet do Minizoo ve Stěžerách  

V sobotu 29. listopadu se děti z chovatelského kroužku vydaly do nedalekých Stěžer, kde je 

čekala návštěva ZOO parku. Děti si mohly prohlédnout různá místní i exotická zvířata, jako 

jsou například osel, emu, různé druhy papoušků, rysa, velblouda dvouhrbého nebo lamu. Děti 

tak měly možnost si prohlédnout i ty druhy zvířat, které by v ZOO ve Dvoře Králové 

neviděly. Výlet se vyvedl a děti byly spokojené. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

 

 


