
 

 

Uspávání strašidel  

Oblíbená a tradiční akce uspávání strašidel byla letos rekordně 

úspěšná a to v mnoha aspektech. Osmnáct stanovišť, na kterých 

mohly děti získat po splnění úkolu razítko, zajišťovalo 35 

strašidel, bubáků a monster. Spolu s početným týmem dalších 

pomocníků se tak na akci podílel rekordní počet organizátorů. I 

tak se na některých stanovištích tvořily fronty dětí, neboť na 

nádherně nasvíceném a strašidelně nazdobeném dopravním 

hřišti, se sešly více než tři stovky dětí a přibližně stejný počet 

dospělých, což je opravdu rekordní účast. Děti nejen ze Dvora 

Králové, ale také z okolních obcí a vsí měly za úkol například 

vybrat vlkodlakovi z kožichu blechy, povečeřet s lidožrouty, 

najít kosti pána smrti, pomoci hrobníkovi zasypat hroby nebo 

uniknout pohledu medúzy, po kterém by zkameněly. Nebylo 

nutné nasbírat všechna razítka, malé děti mohly obcházet 

pohádkově strašidelné úkoly, ty starší a odvážnější mohly zavítat 

i na hororová stanoviště. Kolem osmnácté hodiny vstoupila na 

místo Temná paní, která za doprovodu zvonců 

odvedla děti strašidelnou stezkou odvahy až na 

místo, kde se strašidla měla uložit ke spánku. 

Tam na ně čekala ohňová show v předvedení 

umělců z královédvorské skupiny Truvéři, kteří 

poté také doprovázeli jednotlivá strašidla na 

místo jejich odpočinku. Když všechna ulehla do 

svých postelí, Temná paní je vyzvala 

k dlouhému a pokojnému spánku, dětem 

poradila, aby byly hodné, chovaly se slušně a 

pokorně, aby se některé ze strašidel neprobudilo 

dříve a nepotrestalo je. Kdo se vydal zpět stezkou odvahy, získal při odchodu památeční 

odznak, aby jim připomínal jejich odvahu a slib strašidlům. Děkujeme mnohokrát všem 

organizátorům z DDM Jednička za pomoc a přípravu akce, hřiště, dětem a jejich doprovodům 

za účast a také všem, kteří nám přáli hezké počasí bez deště. Za rok se se všemi těšíme na 

viděnou.   

Výukový program „Já člověk“ 

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 nás navštívili děti ze školní 

družiny při ZŠ Podharť. Děti prošly různá stanoviště, 

kde se dozvěděly zajímavosti o lidském těle. „Je 

každý z nás stejný? Nebo jiný a v čem se lišíme?“ Na 

to jsem se ptala na prvním stanovišti. Zkusili jsme si, 

co všechno lidské tělo dokáže – slyšíme, vidíme, 



sportujeme…. Zvládneme spoustu věcí, které nám řídí mozek a k fungování těla napomáhají 

další orgány, o kterých jsme si pověděli více. Program jsme zakončili předáním památečních 

medailí.  

 

Animánie v Plzni 

Příměstský tábor Letní Animace III. nekončí promítáním 

vytvořených filmů rodičům a kamarádům. Filmy putují 

také na soutěže amatérských filmů a my je samozřejmě 

jedeme podpořit potleskem. Na filmový festival 

Animanie do Plzně jsme se vydaly v listopadu 16. – 18. 

11. 2018. V rámci tohoto výletu se děti podívaly na 

filmy dětských autorů, při nichž mohly děti získat 

inspiraci na další tvoření animovaných filmů. 

V nabídce bylo samozřejmě spoustu zajímavých 

přednášek, ale i interaktivních dílen, kde asistovala 

odborné vedení. Děti přijížděly plné nových 

zkušeností a zážitků.   

 

Čertovská noc 

Z pátka 30. 11. na sobotu 1. 12. se v Jedničce 

konala tradiční čertovská přespávačka. V 17 

hodin se v šatně sešlo celkem 18 dětí, které 

netrpělivě čekaly na nabytý program a nadílku. 

Nejprve jsme si zahráli seznamovací a čertovské 

hry, při kterých jsme si pořádně zařádili. Poté 

jsme se rozdělili do dvou skupinek, z nichž jedna 

šla večeřet a druhá vyrábět andílka. Jakmile se 

obě skupinky u obou činností vystřídaly, čekalo 

na děti velké překvapení v podobě ohňové show. Následovala čertovská stezka, při které děti 

došly do podzemního pekla. Některé měly trochu 

strach, všechny však nakonec peklo a čerty navštívily. 

Dále děti pokračovaly po loučích za andělem a 

Mikulášem, kteří měli pro všechny hodné děti 

připravenou nadílku. Tu však nedostaly jen tak – 

museli nejdřív zazpívat nějakou písničku. Na konci se 

pak přišli Mikuláš, anděl i oba čerti rozloučit. Poté 

jsme se spokojeně přesunuli do postýlek, abychom 

načerpali sílu na další den. Ráno jsme si sbalili 

všechny své věci, společně se nasnídali a spokojeně se 

rozešli do svých domovů.     Autor: Bc. Veronika Málková 



Adventní dílny pro školy a školky 

Ve dnech 27. – 28. 11. 2018 proběhly adventní dílny v DDM 

Jednička pro děti ze základních a mateřských škol. Chvílemi 

dům opravdu praskal ve švech, neboť akce se zúčastnilo 

bezmála 200 dětí, které na tradiční akci dorazily nejen ze Dvora 

Králové, ale také z okolních obcí, vyzbrojené dobrou náladou, 

tvořivým duchem a také taštičkami na výrobky. Ty jim však 

mnohdy nestačily, neboť v pěti připravených dílnách si mohly 

vyrobit hned 7 dárečků a domů si tak odnášely adventní svícen, 

papírový vánoční věneček, dekoraci soba, stáčenou svíčku ze 

včelího vosku, stromek ze dřeva a papíru, nazdobený perníček a 

ti šikovnější i stromeček z korálků. Kdo potřeboval pomoci 

nebo poradit, mohl se obrátit na děvčata ze SŠIS, která nám 

přišla na akci pomáhat. Veliké díky tedy patří nejen samotným 

dívkám za skvělý přístup, ale také vedení školy za spolupráci.  

       

 Autor: Mgr. Iveta Hanušová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


