
DDM Jednička na otevírání turistické sezóny na Zvičině 

V sobotu 5. května 2018 byla v Podkrkonoší otevřena letní turistická sezóna. Turistickou 

sezónu zahájil spolek Podzvičinsko, který pořádá tuto akci společně s dalšími partnery. 

Jedním z nich je i DDM Jednička, která na vrchu Zvičina připravuje každoročně bohatý 

doprovodný program. Letos se tradiční soutěže pro děti nesly v duchu oslav 140. výročí 

narození Eduarda Štorcha. Pravěké postavičky z Jedničky nebylo těžké na Zvičině najít, a kdo 

prošel všechna jejich stanoviště, měl možnost vyzkoušet si mnoho zajímavých činností z doby 

dávno minulé. Zájem byl velký, však také vyzkoušet si malbu ohořelým klackem, zabubnovat 

na buben z kůže, vymodelovat něco z hlíny, vyrobit si pravěkou sekeru nebo trefit šípem 

mamuta, kdo by o to nestál. Zvláště, když na každého čekala na konci i pěkná odměna.  

Autor: Sylvie Černotová 

Den lesů  

Den lesů je velmi zdařilou akcí, kterou pořádají v 

překrásném areálu Hájemství Lesy ČR a ZŠ 

Schulzovy sady. Každoročně zde nechybí ani 

Jednička, která zajišťuje tradiční stanoviště ve velkém 

altánu. Děti, kterých letos přišlo přes 1100, mohly u 

nás ochutnat čaj z přírodnin uvařený v kotlíku na 

ohni, vyrobit si zvířátka z kolíčku nebo si nechat 

namalovat něco na obličej. Mezi mnoha dalšími 

stanovišti s lesní, přírodní a environmentální 

tématikou nechyběl ani mineralogický koutek Vládi 

Jiřičky z DDM Jedničky . I letos přálo všem 

organizátorům na Hájemství krásné počasí a my se už 

nyní těšíme na další ročník této pěkné akce v srdci 

přírody. 

Autor: Sylvie Černotová 

Primahrátky 

Dům dětí a mládeže Jednička uspořádal již po osmé velkou odpolední akci pro děti, rodiče a 

další širokou veřejnost. Zahradní slavnost s názvem Prima hrátky v Jedničce s sebou opět 

přinesla bohatý program a řadu zajímavých aktivit.  

 

Od samého rána se to v areálu DDM hemžilo organizátory a pomocníky, kteří připravovali 

jednotlivá stanoviště, zázemí i pomůcky. S velikými obavami a zároveň s nadějí upírali 

všichni oči k obloze, neboť předpověď počasí nebyla úplně růžová. Workshopy a aktivity 

byly v takovém rozsahu, že by se v případě deště vešly do DDM nebo pod připravené stany 

jen velmi těžko, stejně tak avizovaná vystoupení si v interiéru lze představit jen těžko. 

Program zahajovaly dvě sympatické dámy a jejich čtyřnozí mazlíčci, kteří předvedli například 



výcvik psí poslušnosti nebo dog frisbee. Do interaktivní ukázky zapojili i přítomné děti, které 

si za odměnu mohly pejsky pohladit. Pak již nastal čas přivítat profesora Zlomtužku, který ve 

své zábavné divadelní show ukázal drobná kouzla v podobě optických klamů a naučil děti 

pěknou písničku. Poté následovala naučně zábavná show s názvem Dotkni se křídel, během 

které se diváci dozvěděli řadu zajímavých informací o dravcích a jejich výcviku. Ukázky byly 

velmi kontaktní, ptáci létali těsně nad hlavami účastníků a někteří z diváků měli možnost 

pohladit si sovu nebo podržet na ruce orla. Pak si již přišli na své milovníci hudby, neboť na 

řadě byl workshop afrického bubnování s Mamadoubou 

Cammara z Guinei. Děti si mohly vyzkoušet nejen 

rytmickou hru na africké bubny, ale také zpěv a tanec. 

Kdyby na vystoupení nečekali další aktéři, možná by se 

v Jedničce bubnovalo doteď . Neméně zajímavé však 

bylo vystoupení slečny Ilony se psem Blackem, kteří 

předvedli komunikaci znakováním a také canicross. 

Řadu vystoupení uzavírala žonglérská skupina z Hradce 

Králové, parta šikovných a sympatických lidí z uskupení 

OOPS! Součástí programu byl také DJ Fugas, který se 

postaral o hudební doprovod, vtipné hlášky i zvukové 

efekty. Mezi jednotlivými vystoupeními si návštěvníci 

mohli vyzkoušet řadu zajímavých aktivit: výtvarné a 

řemeslné dílny, výrobu placky, střelbu s luku nebo 

obřího praku, bublinovou dílnu, IQ hernu, nízké lanové 

překážky, žonglování a mnoho dalšího. Jako vzpomínku 

na akci si pak mohli účastníci odnést fotografii 

z tematického fotokoutku. V okamžiku, kdy po ukončení 

programu následovalo losování krásných cen, dopadly 

na trávník zahrady DDM první kapky a za drobného 

deště pak organizátoři zvládli ještě celý areál „zabalit“ a uklidit. Veliké poděkování tak patří 

nejen návštěvníkům, ale také všem 

pomocníkům a účinkujícím. Za finanční 

podporu děkujeme také 

Královéhradeckému kraji, jež akci 

podpořil z dotačního programu. Věříme, 

že se návštěvníkům akce líbila a že během 

ní rodiče i děti objevili i nové možnosti 

toho, jak společně zábavně trávit volný 

čas. Že měli možnost poznat nové 

aktivity, rozvíjet svůj talent, potkat se 

zajímavými lidmi a navázat přátelství.  

Budeme se v Jedničce opět těšit na 

setkání. 

 

 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová   

Vyhlášení zlaté tužky 

XXIII. ročníku celostátní literární soutěže Zlatá tužka se zúčastnilo 57 pisatelů, kteří zaslali 

celkem 63 prací. Počet účastníků a prací oproti minulým letům rapidně klesl, ale nahradila ho 

vysoká kvalita příspěvků. Vyhodnoceno bylo 22 prací! Dalším pozitivem jsou noví a hned 



napoprvé úspěšní autoři. Zdá se tedy, že se o budoucnost tohoto literárního klání není třeba 

obávat. 

 

Z regionálních autorů byla čestným uznáním oceněna Petra Křivánková ze Zábřezí - Řečice, 

žákyně ZŠ 5. května Dvůr Králové. Porotě se líbil její příběh Srdce jako z kamene. Stejné 

ocenění získala za příběh Láska Kristýna Sychrová z Vítězné – Kocléřova a za básničku 

Zesnulé babičce Karolína Holubová z Vilantic, žákyně ZŠ a MŠ Dubenec. 

 

Slavnostní vyhodnocení se konalo ve středu 16. května 2018 v sále špýcharu Městského 

muzea ve Dvoře Králové. I přes několik omluvených se nakonec dostavilo 19 lidí – autorů 

s doprovody. Hostem byla ved. Odboru školství, kultury a soc. věcí MěÚ Dvora Králové n. 

L., Bc. Kateřina Pištorová.  

 

Pozdravila zúčastněné a krátce připomněla historii Zlaté tužky. Dalším hostem byl Jiří 

Dvořák, redaktor časopisu Krkonoše – Jizerské hory a zároveň jeden z porotců. Společně 

s organizátorem se vrátil k letošnímu ročníku Zlaté tužky, poukázali na některé nešvary 

pisatelů, ale také chválili.  

 

Následovalo předání trofejí, cen a diplomů, na němž se podíleli oba hosté. Pak si účastníci 

prohlédli zdejší galerii s díly regionálních sochařů 20. století ve sklepních prostorách a 

pozoruhodnou křížovou cestu dvorského rodáka J. V. Bergla v patře špýcharu. Po malém 

občerstvení se pak všichni vydali na krátkou exkurzi historickým centrem města. Obsahovala 

prohlídku nejvýznamnějších památek a seznámení s nejstarší historií města. Její součástí byla 

exkurze s průvodcem do kostela sv. Jana Křtitele. Zasvěceně provedl pan Josef Langfelner. 

Účastníci si prohlédli loď kostela, kůr s varhanami a tzv. rukopisnou kobku, vystoupili i na 

věž.  Následovala malá exkurze novou budovou ZUŠ se znalým průvodcem panem Peřinou, 

zdejším divadelníkem. Program měl mezi účastníky velký ohlas. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Okresní kolo dopravní soutěže 

Dne 17. 5. 2018 proběhl v DDM Jednička další 

ročník okresního kola dopravní soutěže 

mladých cyklistů, kterou vyhlašuje rada vlády 

ministerstva dopravy pro bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích - BESIP a 

MŠMT. Cílem soutěže je podněcovat a 

zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, 

získat dobré řidičské návyky a možnost naučit 

se dobře a bezpečně jezdit na kole, za což patří 

velké díky obětavým učitelům ZŠ, kteří vedou 

dopravní kroužky nad rámec výuky. Soutěž se 

skládá z písemného testu pravidel provozu na 

pozemních komunikacích, jízdě po dětském 

dopravním hřišti, jízdě zručnosti – kde se ověří 

dovednosti žáků ovládání jízdního kola 

v obtížnějších jízdních podmínkách a poslední 

disciplína je poskytování první pomoci, kterou 

zaštítila zdravotnická škola Trutnov. Na 



namaskovaných figurantech a modelových situacích si děti mohly teoreticky vyzkoušet ošetřit 

zraněného. 

 

Letos i přes nepřízeň počasí se zúčastnilo 9 týmů a do krajského kola za 1. kategorii 

postoupila ZŠ Úpice Lány a za 2. Kategorii ZŠ Podharť. 

Celou akci nám pomohla zaštítit městská policie Dvůr Králové n/L, dopravní policie Trutnov, 

zdravotnická škola Trutnov, autoškola Neumann a žáci ze SŠIS, za což všem patří velké díky! 

Znalec rostlin  

Dne 23. května 2018 uspořádalo oddělení turistiky a přírodovědy DDM Jednička další ročník 

okrskové přírodovědné soutěže ZNALEC ROSTLIN. Nemile překvapil nezájem škol.  Ačkoli 

byly propozice zaslány téměř měsíc před soutěží, zpočátku to vypadalo, že se ani nebude 

konat. K Jejímu uskutečnění nakonec vedla zejména účast ZŠ Schulzovy sady. K nim se 

přidalo i několik studentů České lesnické akademie Trutnov, Gymnázia Dvůr Králové a 

skupinka žáků ze ZŠ Strž. Pouze 2 žáci zastupovali ZŠ 5. května, 1 ZŠ Podharť. Celkem se 

soutěže zúčastnilo 46 žáků a studentů. 

K poznávání bylo připraveno celkem 60 rostlin – bylin i dřevin. Správné rozpoznání rodového 

a druhového jména bylo hodnoceno 1 + 1 bodem. Maximální možný bodový zisk za správné 

určení všech 60 rostlin tak byl 120 bodů. 

I přes malý počet účastníků se soutěž vydařila. Nejúspěšnější účastnicí bez rozdílu kategorie 

se stala Marie Vicanová z České lesnické akademie Trutnov a právem si tak zasloužila 

označení Znalec rostlin 2018. Dosáhla celkového bodového zisku 105. V nejmladší kategorii 

překvapila Pavlína Hamerská, žákyně teprve 2. třídy ze Schulzových sadů, která ovládla tuto 

kategorii se 72 body a porazila i všechny čtvrťáky a páťáky. V prostřední kategorii zvítězila 

Jana Fléglová ze ZŠ Schulzovy sady s 88 body.  

Nezbývá než doufat, že se soutěž vydaří i v příštím školním roce a že ji svou účastí podpoří 

mnohem více žáků. Velké poděkování za pomoc při správném určení rostlin patří p. Martě 

Černíkové. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Turnaj špuntů  

V sobotu 26. května proběhl v DDM Jednička další ročník 

šachového Turnaje Špuntů, který je přímým 

pokračováním tradice turnajů, sahajících až na počátek 

sedmdesátých let minulého století. Turnaj je určen 

především začínajícím malým šachistům. Na turnaj 

dorazilo celkem 40 hráčů. Zahrát si přijeli šachisté z 

Hradce Králové, Hronova, Náchoda, Trutnova, Dobrušky, 

Hořic, Nechanic a nechyběli ani hráči ze Dvora Králové 

nad Labem a blízkého okolí. Turnaj Špuntů probíhal 

celkem v 6 kategoriích po 5 až 8 hráčích. Hlavním 

rozhodčím byl Ing. Petr Čechura, ředitelem turnaje byl 

Mgr. Jiří John a Bc. Veronika Málková. Turnaj probíhal v 

přátelské atmosféře, měl spád a probíhal bez větších 

problémů. Při slavnostním vyhodnocení byli nejlepší hráči 

oceněni diplomy, figurkami a cenami. Ani hráči na dalších 

místech neodcházeli zprázdna. Každý si odnesl nějakou 

drobnost. Ohlasy na turnaj byli kladné, všichni, kteří 



dorazili na turnaj, odjížděli spokojeni.           Autor: Bc. Veronika Málková   


