
 

Běh naděje – humanitární akce 

Rok se s rokem sešel a 

v Schulzových sadech se opět 

běželo za správnou věc. 

Humanitární akce Běh naděje, 

která navazuje na dřívější Běh 

Terryho Foxe, letos již po 11. 

zavítala i k nám do Dvora Králové 

nad Labem. Tento unikátní projekt, 

který se koná po celé republice, 

svým výdělkem přispívá na léčbu 

dětských nádorových onemocnění 

nebo na podporu hendikepovaných 

a geneticky nemocných dětí, 

kterým jejich osud nachystal nemalé překážky.  

 

Letošnímu ročníku ve Dvoře Králové vévodilo číslo 1. Nejen že se konal 11. ročník, to máme 

hned dvě jedničky na jednou, ale i počet účastníků, kteří se letos této akce zúčastnili, končilo 

číslem jedna. Přesněji tedy 1901 účastníků, kteří ve čtvrtek 6. září proběhli cílem a přispěli 

tak na dobrou věc. Na konci na ně čekalo osvěžení v podobě nápoje Ondrášovka, která je 

tradičním sponzorem této dobročinné akce. Jedničku má v názvu i Dům dětí a mládeže 

Jednička, která je hlavním organizátorem Běhu naděje ve Dvoře Králové nad Labem.  

 

Nejvýznamnější roli má ale číslo 1 v konečné finanční sumě, která se vybrala díky 

dobrovolným příspěvkům, nebo díky zakoupení reklamních předmětů Běhu naděje, které byly 

nabízeny u prezencí. Konečná částka se vyšplhala na 38  142 Kč, což je zatím nejvíce, co se 

kdy ve Dvoře Králové nad Labem v rámci této humanitární akce podařilo vybrat. S velkým 

potěšením řadíme 11. ročník na 1. místo a jsme moc rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit 

a podílet se na jejím průběhu. 

Autor: Bc. Tereza Dobiášová   

Podzimní kros 

Ve čtvrtek 21. září 2017 se konal další ročník soutěže Podzimní kros. Zúčastnilo se ho 

celkem 91 dětí ze dvou královédvorských škol. Základní školu Podharť zastupovaly třídy 2. 

A, 2. B a 3. B, Základní školu Schulzovy sady reprezentovala 2. A a 4. A., objevili se i dva 

„nezávislí“ závodníci – sourozenci Holanovi. 

Start i cíl závodu byl u horního rohu plotu nemocnice. Zdejší les nabídl hezký, lehce 

členitý, ale přesto přehledný a hlavně bezpečný terén. Jeho součástí byla i bikrosová trať 

připomínající tobogan. I když nebyla trasa příliš dlouhá, určitě prověřila fyzickou výdrž dětí. 

Závod doprovázelo docela příjemné počasí. Přesto přišel v cíli vhod horký čaj. Všichni 

zúčastnění dostali za svou snahu a bojovnost lízátka. V kategorii 3. a 4. tříd byli vyhodnoceni 

tři nejrychlejší závodníci. Mezi těmi mladšími zvítězil Tomáš Ježek, nejrychlejším čtvrťákem 



byl Erik Čtvrtečka. V kategorii druháků, kde byla účast dětí více, než trojnásobná, bylo 

oceněno prvních 5 žáků. Nejrychlejší byl Matyáš Šturm těsně před Eliškou Holanovou. Té 

doslova „na záda dýchal“ Matheos Karadzos. Nejlepší závodníci dostali drobné ceny a 

diplomy. 

Závody se vydařily ke spokojenosti organizátorů i zúčastněných škol. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Den jazyků  

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září. 

Cílem tohoto dne je oslava jazykové rozmanitosti 

v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků. 

Dům dětí, ve spolupráci s organizací KURO Hradec 

Králové, oslavil den jazyků akcí určenou pro základní 

školy s podtitulem „po celé Evropě se domluvím 

anglicky“. Jednička se na dva dny 25. - 26. záři 

proměnila v jedno velké turistické centrum. Během 

dvouhodinového programu, probíhajícího pouze 

v anglickém jazyce, se žáci druhého stupně mohli 

dozvědět spoustu zajímavostí. Essi z Finska studenty 

provedla iglú a sněžnými hotely. Ital Francesco žáky 

pozval na typické italské pokrmy. Elisabeth anglicky 

povyprávěla o Dánských Vánocích. Katja ze Slovinska 

popovídala o jiné typické slavnosti, a to Kurentovanje. 

Marion z Francie je pozvala na kouzelné místo Mont-

Saint-Michel a Elina představila lotyšské oslavy 

letního slunovratu. Žáci si v praxi vyzkoušeli 

komunikaci s cizinci v anglickém jazyce, což pro ně byla velmi zajímavá zkušenost.  

Autor: Mgr. Alena Hušková   

 

 

 

 

 

 


