
 

Stanoviště Jedničky na akci Běh Schulzovými sady 
 
Stalo se již tradicí, že začátkem října obdrží DDM Jednička pozvání ze ZŠ Schulzovy sady ke 

spoluúčasti při konání jejich soutěžního běhu v přilehlém parku. Míváme na starosti zajištění 

zábavních stanovišť pro děti, které čekají, než přijde na řadu jejich věková kategorie, případně 

pro děti, které již závod absolvovaly a čekají na své kamarády a na vyhlášení výsledků.   

Nebylo tomu jinak ani letos. Opět jsme pro děti připravili tradiční jízdu zručnosti na 

koloběžkách a šablonování na tváře. Nově si mohly vyzkoušet žonglování, lovení rybiček 

nebo opičí dráhu. 

 

Škoda jen, že počasí nám tentokrát nepřálo. Nepříjemná zima s občasným deštěm 

znepříjemňovala pěknou akci nejenom nám a dalším organizátorům, ale také samotným 

účastníkům, jejichž celkový počet tak oproti minulým rokům rapidně poklesl.  To však nic 

nemění na tom, že Běh Schulzovými sady je velmi zdařilá akce a pokud bude DDM Jednička 

požádaná o zajištění doprovodného programu i příští rok, velmi rádi se zúčastníme. 

 

Autor: Sylvie Černotová 

Toulky Podkrkonoším a Pojizeřím 

 

V sobotu 6. října 2018 se uskutečnila další akce z cyklu Rodinné výpravy, tentokrát nazvaná 

Toulky Podkrkonoším a Pojizeřím. Jejím cílem bylo ukázat lidem, že i „za humny“ máme 

zajímavá místa, která nejsou tak známá a přesto stojí za vidění.  

 

I tentokrát počasí přálo. Devítičlenná parta vyrazila mikrobusem firmy Šorm Bus směr 

Hostinné a Vrchlabí. Prvním cílem byla Horní Branná. Zdejší zámek nabídl hezkou expozici 

Život pod horami včetně několika krátkých snímků, třeba o tom, jek se vaří pravé krkonošské 

kyselo. Paní průvodkyně pak provedla výpravu unikátní hrobkou rodu Harrachů. 

V nedalekém Vrchlabí byla domluvena prohlídka kostela, který je součástí augustiniánského 

kláštera. Ochotný pan správce vyprávěl o opravách varhan i o tom, jací významní umělci zde 

vystupují. Kostel stál za prohlídku. Po jeho návštěvě následovala procházka po náměstí Míru, 

které dostalo novou atraktivní podobu. Dalším cílem bylo Muzeum techniky v Loukově. I 

když trochu připomínalo depozitář, bylo v něm k vidění mnoho věcí od starých rádií a 

fotoaparátů, přes psací stroje až k motocyklům a obráběcím strojům. Cestou na Víchovou pak 

výprava na chvíli zastavila u mostu v Peřimově, zajímavé technické památky, která je prvním 

betonovým mostem s jedním obloukem u nás a jedním z prvních v Evropě. Mezitím všem 

vyhládlo a tak byla další zastávkou restaurace U Lípy nedaleko Vysokého nad Jizerou. Ta je 

tak trochu stranou od lidí, ale s příjemnou obsluhou a dobrým jídlem. Všem chutnalo. 

Posilnění a odpočatí výletníci si ještě prohlédli výběh a chlívek s lamami a pak vyjeli 

k Rozhledně U Borovice. Soukromá rozhledna nedaleko Roprachtic s upraveným okolím 

nabídla výhled k horám i do vnitrozemí a odpočinek na lavičce. Zajímavé bylo Muzeum 

psacích strojů vedle rozhledny s některými kuriozitami. Zasvěceně je popsal pan průvodce.  

Závěrečným bodem cesty bylo město Jilemnice. Účastníci si prohlédli kuriózní dům pomalo-

vaný reklamními obrázky, náměstí a pěší zónu a pak se posadili do nové cukrárny. Každý si 



dal podle chuti něco dobrého – zákusek, zmrzlinu, dospělí i kávu. Byla to příjemná tečka za 

vydařeným výletem. 

 

                                                                                            Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Drakiáda – zavírání turistické sezóny 

Jednou z akcí, na kterých se DDM Jednička podílí, je i Zavírání turistické sezony na Zvičině 

pořádané sdružením Podzvičinsko.  V rámci této akce organizujeme pro všechny nadšence 

tradiční Drakiádu. Také letos se počátkem října hemžila Zvičina velkým množstvím 

nejrůznějších draků a dráčku. Kromě klasicky zakoupených draků nejrůznějších tvarů a 

vzhledů nechyběly ani ty doma pracně vyrobené. Ty také organizátoři náležitě odměnili 

pěknou cenou. Každé dítě se mohlo těšit na losování o další zajímavé ceny a malý dáreček si 

na památku odnesl každý malý účastník drakiády. Ten, koho běhání s drakem už nebavilo, 

nebo se chtěl zahřát, mohl navštívit dílničky, ve kterých organizátoři Jedničky s dětmi 

vyráběly malé papírové dráčky a roztomilé ježečky. O tom, že je drakiáda na Zvičině 

oblíbenou tradiční akcí, svědčí zejména velký počet účastníků, který byl letos dokonce 

rekordní. Přes sto zaregistrovaných dětí a téměř dvě stovky dospělých přijeli strávit společně 

s námi příjemné odpoledne činností, kterou se s oblibou bavili už naši praprarodiče. Nezbývá 

než si přát, aby i další generace nezapomněla, že k podzimu neodmyslitelně patří také 

pouštění draků. 

Autor: Sylvie Černotová 

 

Minitriatlon pro MŠ 

Dne 16. 10. 2018 proběhl první ročník 

Minitriatlonu pro mateřské školy ve Dvoře Králové 

nad Labem. Této dopolední soutěže se zúčastnili 

Mateřinka, MŠ Elišky Krásnohorské a MŠ 

Roháčova. Úkolem dětí bylo co nejrychleji zdolat 

trasu, a to třemi způsoby jízdou na koloběžce, 

během a během s hodem na cíl. Celkově 

nejúspěšnější byly děti z MŠ Roháčova. Tato 

mateřinka získala ve všech kategoriích první dvě 

umístění. Pěknou atmosféru celé soutěže dotvořilo 

slunečné počasí a ukázkové sportovní chování dětí 

i paní učitelek.  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

Ať žijí duchové 

Na konci října proběhla v DDM Jednička již tradiční 

strašidelná přespávací akce. Nově se letos akce protáhla 

až do odpoledních hodin a děti si tak mohly užít dva dny 

plné aktivit. Čekalo na ně spousta tvořivého vyrábění od 

dlabání dýní až po výrobu halloweenských masek. 



Odpoledne jsme si společně zpestřili výletem do 

strašidelně vyzdobené ZOO a vyřádili se 

v prolézacím hradu. Celý den jsme nakonec 

zakončili stezkou odvahy, při které nás malinko 

potrápila naše strašidla a děti si mohly na vlastní 

kůži vyzkoušet jak moc vysoká je jejich odvaha a 

zda strach je pro ně faktorem. 

 

Druhý den jsme využili pěkného počasí a na zahradě uspořádali strašidelné závody. Kromě 

klasických běhacích disciplín si děti vyzkoušely na čas poskládat svého strašáka nebo sesbírat 

pavoučí vajíčka, v našem případě barevné míčky . Po výborném obědě nás pak čekalo už 

jen balení a všichni jsme se rozešli do našich domovů vstříc dalším dobrodružstvím.  

 

Doufáme, že se dětem akce líbila a příští rok se opět sejdeme v tak fajnové partě jako letos a 

užijeme si spoustu strašidelné zábavy. 

 Autor: Bc. Tereza Dobiášová 

 

Přestřelka ve Sniper Valley 

Tak se jmenoval výlet o podzimních prázdninách, určený zejména 
chlapcům od 7 let. V pondělí 29. října 2018 se ho zúčastnilo 15 zájemců. Jednička 
k výletu opět využila mikrobus osvědčené firmy Šorm Bus. 

Hlavním cílem výpravy byla laserová střelnice Sniper Valley vybudovaná v areálu 
hospodářského dvora vedle zámku v obci Vlčice nedaleko Trutnova. Kluci dostali 
náležité pokyny k ovládání zbraní, vytvořili 2 družstva a vydali se do arény. 
Během jedné hodiny se třikrát vzájemně střetli, měnil se počet životů i taktika. 
Všichni si to opravdu užili. Dalším cílem byla osada Hrádeček, kde si výletníci 
prohlédli zajímavou zříceninu hrádku Břecštejna a chalupu bývalého prezidenta 
Václava Havla. Po přejezdu do Trutnova už klukům náležitě vyhládlo. Jídlo 
v restauraci pod radnicí bylo dobré. Někteří mlsouni si ještě koupili zákusek. 
Poslední turistickou zastávkou byl vrch Šibeník s pomníkem generála Gablenze. 
Děti se dozvěděly pár zajímavostí o bitvě z roku 1866, prohlédly neobvyklou 
rozhlednu a podívali s vrchu na město Trutnov. Pak už byl čas na návrat domů.                                                                                                                                                                                                                         
Výlet se velmi vydařil. 

                                                                                                                       Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Podzimní turnaj v bowlingu  

Jeden den podzimních prázdnin patřil tradičnímu turnaji v bowlingu. V úterý 
30. října se ve Sportwordu ve Dvoře Králové nad Labem sešlo 16 netrpělivých 
hráčů, kteří si chtěli poměřit mezi sebou své síly a dovednosti. Někteří z nich byli 
již ostřílení hráči, jiní drželi v ruce kouli prvně. Důležité však je, že si všichni 
turnaj užili. Hrálo se celkem na třech drahách a do výsledků byly započítány dvě 



celé hry. Soutěžící byli rozděleni do 2 kategorií dle ročníku narození. V první 
kategorii (ročníky 2011 – 2008) zvítězil David Řeháček se 187 body, na druhém 
místě skončila Nikola Kejzlarová se 165 body a jen o 3 body méně získal Valentýn 
Šmátar. V druhé kategorii soutěžilo celkem 7 dětí s ročníky narození od roku 
2007 do roku 2002. Třetí místo si vyházel Tomáš Klust se 179 body, magickou 
hranici 201 bodů překonala Nikola Jizbová a absolutním vítězem turnaje se stal 
Vít Kudrnovský se 286 body.  

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

 

 

 

 

 


