
Podzimní putování za pohádkou 1. 10. 2016 

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. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

      

2. ročník Zlatého oříšku královéhradeckého kraje 2. 10. 2016 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 



Podzimáček – 7. a 12. 10. 2016 
 

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 

 

 
 
 
Drakiáda - Zavírání turistické sezóny na Zvičině 8. 10. 2016 
 

Další tradiční akcí, na které Jednička nesmí chybět je Draiáda na Zvičině. Počátkem října jsme tedy opět 

vyrazili na velký kopec, abychom tu zorganizovali sraz všech draků a dráčků. Na obloze se jich hemžilo 

nepočítaně. Sdružení Podzvičinsko, které je hlavním organizátorem, zde také vyhodnotilo výtvarnou 

soutěž. Kromě pouštění draků byly pro děti připraveny i dílničky, kde si mohly vyrobit svého malého 

dráčka a na chvíli se ukrýt před sychravým počasím.          

Autor: Sylvie Černotová 

                             

 
 

Běh spadaným listím 11. 10. 2016 
 

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  



 

 
 

 
Podzim – výstava 18. – 20. 10. 2016 
 
Začátkem září byla vyhlášena výtvarně rukodělná soutěž s názvem Podzim. Do soutěže bylo zasláno 

celkem 142 prací, na kterých se podílelo 280 autorů. Zapojily se nejen děti z MŠ a ZŠ Královédvorska, 

svoje práce zaslali i žáci ze ZŠ E. Beneše v Písku. Z MŠ se soutěže zúčastnily děti ze Slunečné I. a II., z 

MŠ Drtinova, MŠ Dubenec a děti z kroužku Pastelka DDM Jednička. Ze ZŠ zaslali svoje práce žáci ZŠ 

Schulzovy sady, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZŠ a MŠ Dubenec a ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Zúčastnily se i děti z 

Léčebny zrakových vad ve DK n. L. a z Dětské ozdravovny Království v Nemojově. Ve dnech 18. – 20. 

října byly všechny práce vystaveny v DDM Jednička. Výstavu navštívilo 89 návštěvníků a určitě 

nelitovali, že přišli. Opravdu se bylo na co dívat.  

 

Autor: Dana Kudrnovská  

 

 
 



 

Ať žijí duchové 26. a 27. 10. 2016 
 
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 

 

          
 

 
Podzimní bowling – 26. 10. 2016 
 
Jeden den podzimních prázdnin patřil již tradičně turnaji v bowlingu. Tentokráte se v herně bowlingu 

v Hotelu Safari v ZOO DK n. L  sešlo 32 hráčů. Hrálo se na všech dráhách. Do výsledného bodování byly 

započítány 2 celé hry. Opět nechyběla mezi hráči dobrá nálada a soutěživost, která provázela celý turnaj. 

V závěru turnaje byli všichni za svou snahu a sportovní chování odměněni lízátkem, nejlepší hráči získali 

diplom a cenu. Absolutním vítězem turnaje se stal opět Michal Jíra, dosáhl 303 bodů.  

 

Autor: Dana Kudrnovská  

 

 

 


