
 

Dvorská Jednička 

Když se po městě pohybuje velké množství 

dětí, v rukou mají třpytivé třásně nebo točí 

hůlkami, cinkají kostýmem plným malých 

penízků, otáčejí čepice kšiltem dozadu a 

vyhrnují si rukávy u mikin, můžete si být 

jistí, že ve Dvoře Králové vypukla 

dvoudenní nepostupová přehlídka 

tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců 

Dvorská Jednička. A nejinak tomu bylo i 

letos. Celkem přes 1 200 tanečníků a 

tanečnic přijelo o víkendu 7. a 8. dubna do 

Hankova domu, aby zde poměřili „síly“ a 

představili porotě svoje umění. Sobotní 

dopoledne patřilo orientálnímu tanci a všichni přítomní se na pár hodin přenesli do světa 

pohádek tisíce a jedné noci. Byla to působivá podívaná, ať již se jednalo o vystoupení 

jednotlivců nebo skupin. Po obědě pak soutěž pokračovala přehlídkou vystoupení mažoretek a 

roztleskávaček. K vidění byla dokonalá 

souhra, perfektní provedení, originální taneční 

formace i působivé kostýmy. Několik hodin 

vybírala porota ty nejlepší, aby je mohla 

ocenit medailemi i památečními plaketami, 

ale úkol to rozhodně nebyl snadný, neboť 

výkony byly velmi vyrovnané a konkurence 

velká. V pozdních odpoledních hodinách 

sobotní klání skončilo, organizátoři z DDM 

Jednička se znovu nadechli a po velmi krátké 

noci se v neděli ráno vrátili do Hankova 

domu, kde je čekal maraton vystoupení ve 

formách tance disko, art a street. Od nejmenších tanečníků až po dospěláky…každý, kdo 

vstoupil na taneční parket, chtěl ukázat to nejlepší, vydat ze sebe nejvíc a zúročit hodiny a 

hodiny tvrdé dřiny při tréninku.  Kromě obrovského úsilí však byla celý den mezi tanečníky 

cítit také atmosféra sounáležitosti a společného zájmu. Vždyť všichni se přece sjeli na jedno 

místo, protože je baví tančit.  A to se netýká pouze soutěžících, ale i samotných porotců, kteří 

se na Dvorskou Jedničku rádi vrací. Nejen, že mohou sledovat vývoj jednotlivých skupin a 

tanečníků, ale také to, jak drží krok s nejnovějšími hudebními i tanečními trendy. Nejsou jen 

hodnotiteli, ale také rádci a přáteli. To dokazuje i jejich přítomnost na tanečním parketu 

během přestávek, kdy se nebojí jít mezi soutěžící, tančit s nimi a ukázat, co sami umí. 

Skvělou atmosféru a „párty“ tradici výborně podtrhuje DJ Fugas, který baví všechny přítomné 

tanečními novinkami i svou vlastní show.   

Letošní ročník považujeme za velmi vydařený a jsme opravdu rádi, že zájem o tanec neuvadá. 

Děkujeme všem partnerům a pomocníkům, kteří se na organizaci soutěže podíleli. Děkujeme 

za podporu a záštitu městu Dvůr Králové nad Labem a ZOO Dvůr Králové za poskytnutí 

slevy na vstupné pro soutěžící.  Co dodat závěrem? Snad jen…za rok opět na shledanou.    

Autor: Mgr. Iveta Hanušová 



Jarní kros 

Ve středu 4. dubna 2018  se uskutečnil další 

ročník oblíbeného jarního krosu. Na start se 

dostavilo 66 závodníků, na které čekal běh členitým 

lesním terénem. Trasa vedla lesem v Podharti a po 

jejím zdolání na všechny čekalo občerstvení 

v podobě čaje a lízátka. I přesto, že trať byla pro 

někoho kratší, její polovina byla náročná, jelikož 

byla členitým terénem do kopce. Na start dorazili 

sportovci ze ZŠ Schulzovy sady a ze ZŠ Strž, kteří 

byli rozděleni do dvou kategorií podle tříd. 

Nejrychlejším závodníkem Jarního krosu 2018 se 

stal Oldřich Prokop, který trať zdolal za 02:20.  

Autor: Bc. Veronika Málková  

Safari po safari  

Spolupráce Jedničky na akci ZOO Dvůr Králové s názvem Safari po safari má už mnoholetou 

tradici. Výjimkou nebyl ani letošní ročník. DDM se postaral o zajištění účasti škol a jeho 

pracovníci pomáhali na startu, v cíli akce i na soutěžních stanovištích. Letošní ročník byl, 

bohužel, provázen špatným počasím. Větší část dne propršela. Přesto se téměř všechny 

přihlášené skupiny soutěže zúčastnily a trasu s otázkami absolvovaly. Letošním tématem byl 

Pohyb v živočišné říši. Zúčastnilo se bezmála 300 dětí s pedagogy. Za odměnu si odnesly 

různé reklamní materiály a časopisy. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Den země 

Nabídku akcí pořádaných ke Dni Země 2018 využila tentokrát královédvorská ZŠ a PsŠ a 

Dětská ozdravovna Hájemství.  
 

Biokros a přírodovědná vycházka 
 

S dětmi ze ZŠ a PrŠ jsme se sešli 18. 4. 2018 v lese 

u vodárny na Podharti. Byl pro ně připraven závod 

s přírodovědným a ekologickým zaměřením. Žáci 

mladší i starší kategorie postupně po dvojicích 

vybíhali na členitou lesní trať a do připravených 

odpovědních lístků zapisovali správné odpovědi na 

otázky umístěné na stromech. Mladší kategorie 

měla snadnější otázky psané červeně, na trochu 

složitější v barvě modré odpovídali starší žáci. 

Závod jsme vyhodnotili a nejlepší dvojice získaly 

drobné propagační materiály. Druhou část programu jsme místo původně plánovaného 

zamyšlení nad krajinou vyplnili kratší přírodovědnou vycházkou. Povídali jsme si při ní o 

významu vody, o zdejších pískovcových skalách a balvanech, všimli si doupného stromu a 



obrázku vysekaného do skály, vysvětlili přednosti smíšeného lesa… Pak jsme se přesunuli do 

areálu jedničky, kde už hořel oheň, na kterém si děti i p. učitelky opekly donesené buřty.  

 
 

Lesní putování a Land art 

Akce pro Dětskou ozdravovnu Království se uskutečnila ve čtvrtek 3. května 2018. Zúčastnilo 

se jí 14 dětí různého věku a 3 maminky s kočárky. 

 

Sešli jsme se na zastávce před nemocnicí a odtud vyrazili kolem vodárny a dál proti proudu 

Hartského potoka. Na malé mýtině děti nejprve poznávaly podle šišek a větviček jehličnany a 

pak se snažily určit jednotlivá pohlaví divokých zvířat. Cestou kolem skalních bloků jsme si 

připomněli dobu, kdy bylo okolí zalité mořem, ukázali si zajímavou rytinu ve skále a 

připomněli význam zdejšího pískovce. Na potoce jsme si vysvětlili, jak kaskády pomáhají 

samočištění vody i zpomalení toku při jarním tání. Pak na děti čekala dvě překvapení, která 

musely samy najít: Otisk škeble, kus čediče se 

„sklíčky“ amfibolu a další zajímavé kameny 

vzbudily velkou pozornost stejně tak, jako 

paroh zavěšený v koruně stromu. Děti po celou 

dobu procházky se zájmem komunikovaly o 

všem možném a měly spoustu otázek. Také 

tentokrát jsme se zastavili u pomníčku 

loveckého psa a přiblížili si význam 

myslivosti. Zakončení procházky u vodárny 

jsme věnovali Land artu. Prohlédli jsme si 

několik výtvorů dětí z kroužků a předešlé 

obdobné akce. Účastníci si pak tvoření 

v přírodě samy vyzkoušeli. 

Akce měla mezi dětmi i maminkami velký 

úspěch a provázelo ji dobré počasí.  
autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Vyhodnocení výtvarné soutěže 

Tématem letošního ročníku výtvarné 

soutěže ke Dni země bylo „Voda jako život, 

a proto ji neznečišťujme“. Do uzávěrky 

termínu bylo doručeno celkem 67 prací, na 

kterých se podílelo 75 autorů. Ve dnech 16. 

– 19. 4. 2018 proběhla v DDM výstava, kde 

návštěvníci mohli hlasovat, a tím 

rozhodnout, komu bude udělena Cena 

návštěvníků výstavy.  Letošního ročníku se 

zúčastnily děti z MŠ Dubenec a MŠ 

Mikulov.  Ze základních škol se zúčastnili žáci ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, ZŠ Schulzovy sady, 

ZŠ a SŠ Praha 10 Uhříněves a ZŠ E. Beneše z Písku. Z domů dětí se zapojilo pouze DDM 

Rychnov nad Kněžnou. Nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší. Za věcné ceny děkujeme 

společnostem KRPA paper, Deva nutrition, BOBO blok, Rádio Blaník, Hero a Corny.  

Autor: Mgr. Alena Hušková 



Stříbrné zeměkoule 

I letos DDM Jednička organizovala ekologickou soutěž Stříbrná 

zeměkoule, která byla vyhlášena v září 2017 a ukončena 10. 4. 

2018. Úkolem soutěžících bylo průběžně sbírat hliníkový odpad 

z potravinářských výrobků, který vyprodukuje běžná domácnost. 

Do 11. ročníku Stříbrné Zeměkoule se zapojilo 10 kolektivů.  

Společně jsme zachránili zeměkouli od 375 kg hliníkového 

odpadu! 

Těší nás, že se této ekologické soutěže zúčastňujete. Ukazují tím 

svůj postoj k životnímu prostředí.  Za to všem patří velké díky. 

Nejúspěšnějšími sběrateli byly děti v MŠ Drtinova Dvůr Králové 

nad Labem, MŠ Dubenec a ZŠ Podharť Dvůr Králové nad 

Labem.  

 

Kategorie MŠ 

1. MŠ DRTINOVA, Dvůr Králové nad Labem    74,5 kg 

2. MŠ DUBENEC        67,5 kg 

Kategorie ZŠ 

1. ZŠ PODHARŤ, Dvůr Králové nad Labem    66,5 kg 

2. ZŠ SCHULZOVY SADY, Dvůr Králové nad Labem 3.C + 5.D  57 kg 

3. ZŠ SCHULZOVY SADY, Dvůr Králové nad Labem 3.D   46 kg 

4. KLUB NATURA při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem   22 kg 

5. ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem – 4.A     16,5 kg 

6. ZŠ a Prš, Dvůr Králové nad Labem      14 kg 

7. DDM Jednička         5 kg 

8. ZŠ KOCBEŘE         4 kg 

9. ZŠ a MŠ Bílá Třemešná        2 kg 

 

Autor: Mgr. Alena Hušková 

 


