
 

 
Dvorská Jednička  
První ročník taneční soutěže Dvorská Jednička se konal v dubnu 2005, tedy přesně před 

patnácti lety. 

 

A za těch patnáct let vyrostla z původně malé regionální soutěže významná taneční událost 

obřích rozměrů, která se koná po celý dubnový víkend a každoročně zaplní prostory 

královédvorského Hankova domu do posledního místa. Ani letos tomu nebylo jinak. 

Vzhledem k neustále narůstajícímu počtu přihlášených vystoupení bylo navíc nezbytné soutěž 

rozdělit a zcela osamostatnit kategorii orientálních tanců, která se tak letos poprvé koná o 

týden později. A jak hlavní taneční víkend Dvorské Jedničky ročník 2019 probíhal? Jako na 

drátkách. Stejně jako se z vynikajících ingrediencí skládá mistrovsky upečený dort 

k patnáctému výročí, tak i z Dvorské Jedničky dělají vyhledávanou a prestižní událost 

celorepublikového významu právě ony dobré „ingredience“. 

 

Patří mezi ně náš tradiční pohodový a pohotový DJ Fugas, který dovede navodit atmosféru 

velké taneční party přímo v Hankově domě, výborná moderátorka napínající při vyhlašování 

výsledků nervy soutěžích až k prasknutí, pozorný zrak přísné, ale spravedlivé poroty a 

především precizní organizace celého týmu DDM Jedničky. K atmosféře soutěže přispívají 

samozřejmě také ti, o které jde především. O taneční kolektivy a jednotlivce, kteří předstupují 

před odbornou porotu i naplněný sál, aby ze sebe vydali to nejlepší. 

 

O poháry, medaile a diplomy jich v letošním roce přijelo bojovat na taneční parket více jak 

tisíc, aby si pak při vyhlašování ti nejlepší z nich užili onu explozivní radost z vítězství. 

I letos platilo to, co každý rok na Dvorské Jedničce. Zvítězili všichni, kteří u toho byli. A 

prohráli ti, kteří si tenhle intenzivní taneční víkend nechali ujít. 

Autor: Ondřej Černota 

 

         

 



Belly dance DK 
K patnáctým narozeninám úspěšná dvoudenní taneční soutěž Dvorská Jednička dostala velký 

dárek v podobě dalšího soutěžního dne zaměřeného na orientální tance. Dárek vznikl ve 

spolupráci DDM Jednička a Kateřinou Krupkovou, lektorkou a tanečnicí břišních tanců. Tato 

soutěž proběhla v sobotu 13. dubna 2019 v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem.  

 

Pět porotkyň z celé České republiky rozhodování o nejlepších tanečních kolektivech či sól, 

duí a trií neměly vůbec jednoduché. Na jevišti Hankova domu se během celého dne vystřídalo 

přes 60 vystoupení. Děkujeme sponzorům, kteří věnovali ceny a odměny pro tanečníky, 

konkrétně se jedná o pivovar Primátor, Carla, skupina ČEZ, salon Andy, Kadeřnické služby 

Irina Viničuk, Petrášovy Hořické trubičky.  

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  

      
 
Stříbrná zeměkoule 
 

„Hliník, unikátní kov, který je plně recyklován ze 100%, a to 

znovu a znovu. Proto nevzniká žádný odpad!“ Přesně toto a 

mnoho dalšího ví děti z MŠ Dubenec, MŠ Drtinova, MŠ 

Žireč i MŠ Radost Třebihošť. Pozadu nejsou ani žáci ze ZŠ 

Podharť, Schulzovy sady 4. D, ZŠ a PrŠ DKnL. či studenti 

z Gymnázia DKnL.  

 

Děti ze škol a školek a jejich rodiny poctivě celý rok sbíraly 

a třídily hliníkový odpad.  Společnými silami tyto kolektivy 

nasbírali neuvěřitelných 320 kg kovu, a tím ochránily naši 

zeměkouli od dalšího odpadu. Nejúspěšnější školou je pro 

tento 12. ročník ZŠ Podharť. Žáci nasbírali přesně 107 kg 

hliníku a tím získali putovní pohár. Všechny zúčastněné 

skupiny si odnesly krásné ceny a diplomy. Věřím, že příští rok se nám podaří pokořit rekord 

z roku 2016, kdy děti nasbíraly 395 kg. Tak kdo se do našeho sběratelského týmu přidá?  

 

1. Základní škola Podharť Dvůr Králové nad Labem    107 kg 

2. Základní škola Schulzovy sady 4. D    56 kg 

3. Mateřská škola Dubenec     42 kg 

4. Mateřská škola Drtinova    33 kg 

5. Mateřská škola Žireč     25 kg 

6. Gymnázium Dvůr Králové nad Labem – Klub Natura 22 kg 

7. Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem  19 kg 

8. Dům dětí a mládeže Dvůr Králové nad Labem   10 kg 

9. Mateřská škola Radost Třebihošť     6 kg 

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  



Den Země s Jedničkou – Les plný tajemství 
 

Akce s tímto názvem byla nabídnuta základním a středním školám při příležitosti oslav Dne 

Země. Zájemci si mohli vybrat ze dvou termínů – 16. a 17. dubna 2019. Lesní exkurze vycházela 

z myšlenky, že pokud mají mít děti kladný vztah k přírodě a svému okolí, je třeba, aby ho dobře znaly. 

Proto jsme se zaměřili na nejbližší region.  

Trasa dvouhodinové vycházky vedla podharťským lesem kolem toku Hartského potoka. Na 

děti čekalo několik překvapení. U skály nad stezkou hledaly kus pískovce s otiskem škeble, pátraly, co 

se skrývá ve velkém pařezu. Když našly dva provázky, vytáhly z něj krabičku s drahými kameny a 

lahvičku s českými granáty. Dále je čekal obrázkový test Poznej stromy podle listů, hledání jeleního 

parohu ve větvích a také do skály vytesaný portrét psa Dona, který posloužil jako úvod do tematiky 

myslivosti. Pro názornost si děti prohlédly několik obrázků a mapek, z kterých například poznaly, kde 

pramení Hartský potok a jak vypadá a hnízdí skorec vodní, jeden z jeho obyvatel. Vydařenou akci 

podpořilo hezké počasí. 

Exkurze se zúčastnily dvě třetí třídy ze ZŠ Podharť – celkem 39 dětí. 

Akce s poměrně náročnou přípravou se vydařila a setkala u dětí s velkým ohlasem.                                                                    
 
                                                                                                           Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 
Jarní vejšlápek  
 

Jarní vejšlápek je tradiční akcí Jedničky. Tenhle turistický pochod pro malé i velké byl letos 

pořádán již poosmnácté. Trasa byla oproti loňské opět pozměněna. V cíli na všechny účastníky čekal 

barevný diplom, zájemci si na připraveném ohni mohli opéct donesené buřtíky. 

Trasa byla tentokrát zpestřena obrázky a mapami, které seznamovaly se živou i neživou 

přírodou kolem Hartského potoka. Na jednom ze zastavení byly i ukázky několika drahých kamenů a 

zkamenělina škeble z kocbeřského kamenolomu. Na trase samozřejmě nechybělo ani občerstvení – čaj 

a oplatka. Několik účastníků využilo plápolající oheň v cíli u Jedničky a opeklo si na něm buřty. 

Během dne bylo příznivé, slunečné počasí. 

Letošního pochodu se zúčastnilo celkem 42 lidí. Tahle turistická akce tak stále zaznamenává 

jen účast zhruba mezi 30 - 50 účastníky. Je to škoda, protože ti, kteří přijdou, jsou vždy spokojení.  

 
                                                                                                           Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 
Velikonoční bowling 
Ve čtvrtek o velikonočních prázdninách byl pro všechny příznivce bowlingu uspořádán 

Velikonoční turnaj o pohár. Tentokrát se turnaj konal U Laušmanů (Cosmo bowling). 

Přihlášených bylo celkem 16 hráčů, na turnaj se v den konání přihlásily ještě 3 děti. Hrálo tak 

19 hráčů, kteří hráli na 3 drahách po 6 a 7 hráčích. Turnaj díky tomu rychle odsýpal a měli 

jsme dostatek času na vyhodnocení. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií podle ročníku 

narození. Všichni hráči si odnesli sladkou odměnu a ti nejlepší z kategorií také cenu a diplom. 

Hráč Vít Kudrnovský, který naházel nejvíce bodů, si odnesl také pohár, jelikož šlo o poslední 

turnaj v tomto školním roce. Celý turnaj se odehrával v příjemné atmosféře, byl komornější a 

všichni si ho užili. 

Bc. Veronika Málková 


