
 

DEN DĚTÍ 

1. červen je tradičně dnem, který patří všem dětem a 

nejinak tomu bylo ve Dvoře Králové i letos. Na 

nádherném Tyršově koupališti bylo od samého rána 

pěkně slunečno a také rušno. Do oficiálního zahájení 

v 8.30 prošlo branami přes 800 dětí a další stále 

přicházely. Však také program s aktivitami probíhal 

v celém prostoru koupaliště a na jeho zajištění se 

podílela více než stovka organizátorů, pomocníků a 

dobrovolníků. Program zahájily mažoretky Tweety 

z DDM Jednička a po nich vystoupili žongléři ze 

skupiny OOPS, kteří předvedli jednoduché triky i 

cirkusová čísla. V interaktivní ukázce s názvem Dotkni 

se křídel se účastníci mohli blíže seznámit s cvičenými 

dravci nebo si pohladit mládě kuny. Milovníci zvířat si 

letos opravdu přišli na své, protože vyzkoušet si mohli 

také canicross nebo králičí HOP. Ukázky sebeobrany i 

policejní práce, výstroje a výzbroje mohly děti vidět na stanovišti Městské policie DK a Self 

Defence Teamu, a o diváky rozhodně nebyla nouze. Zajímavými aktivitami jistě byly také 

lanové překážky, malování na obličej a tetování, kadeřnický salon, výroba domácí limonády, 

IQ koutek, bublinárium, skákací hrad, šlapací auta, výroba odznaků nebo stanoviště 

historického šermu. Chybět samozřejmě nemohly ani soutěžní stanoviště, kde děti za splněné 

úkoly sbíraly razítka, jež poté směnily za drobné ceny. Jednoznačně nejoblíbenějšími 

aktivitami byla střelba z luku mezi kulisami z příběhu Robina Hooda, oblíbení Angry birds 

nebo minigolf, za jehož zpřístupnění velmi děkujeme Technickým službám. Těm také patří 

poděkování za zapůjčení areálu koupaliště, které bylo pro pořádání akce skvěle připraveno a 

upraveno. Za spolupráci rovněž velmi děkujeme SŠIS Dvůr Králové, která z výuky uvolnila 

bezmála 60 žáků, jež vypomáhali na stanovištích. Den dětí pro děti z Královédvorských škol a 

školek zorganizoval Dům dětí a mládeže Jednička a město Dvůr Králové nad Labem. A podle 

slov dětí i jejich doprovodů se ta letošní oslava opravdu vydařila.    

                Mgr. Iveta Hanušová  

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN  

V prvním červnovém týdnu se do školy Schulzovy sady sjela více jak stovka žáků a studentů, 

aby poměřili své znalosti z oblasti botaniky a zoologie. Určit správné názvy 50 rostlin a 50 

živočichů není rozhodně lehký úkol, a proto právem získali ocenění a postup do krajského 

kola ti, jež se plnému počtu 100 bodů přiblížili nejvíce. První pomyslnou příčku obsadila 

studentka  Městského gymnázia a SOŠ Úpice s celkovým počtem 97,5 bodů. Těsně  za ní se 



umístili studenti dvorského gymnázia 

s počtem 92 a 91,5 bodů. Skvělých 

výkonů dosáhla i studentka ČLA Trutnov 

(90 bodů) nebo gymnázia Trutnov (88,5 

bodů). Ve své kategorii se na „bednu“ 

probojovali i žáci ZŠ 5. května a ZŠ 

Schulzových sadů. Díky obětavosti a 

mnoha hodinám příprav paní profesorky 

Dobrorukové z místního gymnázia, paní 

učitelky Fléglové ze ZŠ Schulzovy sady a 

paní Černíkové – velké znalkyni všeho co 

roste a kvete, byly přírodniny všeho 

druhu připraveny opravdu na 

profesionální úrovni. Akce byla finančně podpořena také dotací Královéhradeckého kraje, a 

tak tři nejlepší studenti a žáci z každé kategorie získali i pěkné ceny. Nezbývá než všem, kteří 

postoupili do krajského kola, pogratulovat a popřát hodně štěstí, aby se jim v Hradci Králové 

dařilo co nejlépe. Velice děkujeme všem, bez kterých bychom tento ročník okresního kola 

poznávání přírodnin připravovali jen velmi těžko.  

 

Autor: Sylvie Černotová 

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 

Již tradičně jsme blížící se konec školního 

roku oslavili závěrečnou akademii, tentokrát 

v pátek na mezinárodní den dětí 1. 6. 2018. 

Pěkné počasí nám hrálo do karet, proto celá 

akce proběhl na zahradě DDM Jednička. 

Akademii navštívili celé generace od těch 

nejmenších po babičky a dědečky. Účinkující 

si zasloužili hlasitý aplaus, kterými 

přihlížející nešetřili. Poslechnout jsme si 

mohli flétnistky, klavíristy i kytaristy. Zrak 

nás přecházel ze spousty mažoretek a 

nemohli chybět ani nejmenší princezny 

z kroužku Hrajeme si s písničkou a Baby 

dance. Celou akci zakončil kroužek MTV dance a velké poděkování paní ředitelky.  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ 

V sobotu 9. června 2018 se konal v pořadí již 17. ročník Pohádkového putování – turistického 

pochodu pro děti a rodiče s dětmi.  

 

Trasa pochodu byla o něco kratší a změněná oproti loňsku. Bylo na ní 5 zastavení s drobnými 

úkoly. Jako s prvními se účastníci mohli u podharťského rybníka setkat s vodníkem a jeho 

ženou, poslední kontrolou byl rytíř na velké křižovatce nad nemocnicí. Příjemným zpestřením 

byl určitě myslivec s Červenou Karkulkou, u kterého děti nebo rodiče přecházeli po laně „nad 



vlkem“. Potkali se také s Popelkou, které pomohli přebírat fazole a hrách, a s klaunem, u 

kterého se strefovali kroužkem na cíl.  

Pochod podpořilo pěkné počasí. Možná i to mělo podíl na velmi dobré účasti. Projít 

podharťským lesem se přišlo 115 lidí. Mnozí využili i možnosti opéci si v cíli na připraveném 

ohni špekáčky. Samozřejmě tam pro ně byly připraveny i obrázkové diplomy. Akce se 

vydařila.  

Autor: Bc.Vladimír Jiřička  

SPORTOVNÍ HRY PRO MŠ 

Již 6. června se na stadionu konal také 3. 

ročník sportovně-zábavního dopoledne pro 

děti z mateřských škol ze správního obvodu 

Dvůr Králové nad Labem. Tyto sportovní 

hry připravila DDM Jednička ve spolupráci 

s městem Dvůr Králové nad Labem, SŠIS a 

gymnáziem. Pro děti byly připraveny 

tradiční i méně známé sportovní disciplíny, 

např. hod oštěpem, běh, skok do dálky, 

mölkky, kroket, skákání v pytli a další. 

Autor: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková  

Zdroj: https://www.mudk.cz 

„BEJBY OLYMPIADA“ 

Dne 12. 6. v DDM Jednička proběhlo sportovní 

klání mateřských škol ze Dvora Králové nad 

Labem a okolí. Bylo nahlášeno 6 týmů ze školek 

MŠ Slunečná, MŠ Roháčova, MŠ Horní Brusnice, 

MŠ Juta, MŠ Drtinova a DS Mateřinka. Jeden tým 

se nedostavil kvůli nepřízni počasí, ale myslím, že 

nakonec nám počasí docela přálo.  Olympiádu 

jsme zahájili slavnostním nástupem s olympijskou 

hymnou. Vítězové loňského roku MŠ Slunečná 

podpálili olympijský oheň a všichni společně jsme 

pronesli olympijský slib a přemístili se na 

dopravní hřiště na rozcvičku. Děti postupně chodily na stanoviště, kde soutěžily ve skoku 

dalekém z místa, hodu na koš, běhu na 20 m, překážkové dráze, kroketu a hodu do dálky. Na 

stupeň vítězů pro první místo si přišla MŠ Roháčova, hned v patách měli loňského vítěze 

školku Slunečnou a na 3. místě se umístila MŠ Juta. Děkujeme všem za účast i 

dobrovolníkům ze SŠIS a jsme zvědaví, kam poputuje pohár příští rok.  

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 


