
 

 
Předprojekce Královédvorského festivalu mladých amatérských filmařů  
 

Na letošní Předprojekci určené žákům základních škol počínaje 6. ročníkem a studentům škol 

středních byly poprvé zastoupeny filmy z obou soutěží, tedy nejen z Juniorfilmu , ale i ze Zlatého 

slunce. Proto tedy i změněný název akce.  

Celkem měli žáci a studenti možnost zhlédnout 21 filmů různého žánru a způsobu zpracování. 

K vidění tak byly snímky animované, hrané, po jednom dokumentu a experimentu a také dva hudební 

videoklipy.  V úvodním vstupu se návštěvníci dozvěděli základní informace a zajímavosti o obou 

filmařských soutěžích a byli se svými rodiči pozvání na veřejnosti přístupnou projekci v pátek a 

v sobotu.  

Vlastní promítání mělo velmi příznivý ohlas. Někdy byla dokonce celá projekce doprovázena 

na konci každého snímku potleskem. Akce zaznamenala patrně vůbec nejvyšší návštěvu za celou dobu 

svého konání – 373 žáků a studentů.  
                                Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 
 
Zlaté slunce a Juniorfilm- Memoriál Jiřího Beneše 
 

Také v tomto roce uspořádal v polovině března DDM Jednička Filmový festival, který 

propojil soutěže Zlaté slunce Dvůr králové a Juniorfilm. Mimo tradiční soutěžní projekce však 

festival nabídl mnoho novinek a široký doprovodný program.  Vše odstartovalo již v pondělí 

18. března zahájením výstavy k výtvarné soutěži Před kamerou…za kamerou…zvíře musí 

stát!, do které se přihlásilo 164 výtvarných prací. Hlavní cenu – voucher na volný vstup do 

Safari Parku a vzdělávací program pro celou třídu – která byla udělena partnerem akce Safari 

Parkem Dvůr Králové získala za kolekci obrázků a za nejlépe zpracované téma třída 6. A ZŠ 

E. Beneše z Písku. V úterý a ve středu pak v kině proběhly filmové předprojekce – malá 

festivalová ochutnávka, které se z královédvorských škol zúčastnilo 373 žáků. Program 

pokračoval ve čtvrtek nabídkou odborných workshopů, které zajistili pedagogové a studenti 

SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové a Českého Rozhlasu HK. A přestože se 

workshopy z důvodu rekonstrukce na poslední chvíli stěhovaly ze SŠIS do budovy DDM, vše 

proběhlo bez potíží, v plné kvalitě a ke spokojenosti studentů i učitelů, kterých se sešlo 

bezmála 500.  

Odpoledne již startoval také program soutěže Zlatého slunce, které na workshopech 

přivítalo první amatérské filmaře. Společně jsme se pak přesunuli do Safari Parku na 

vzdělávací program s úžasnou lektorkou Ilonou Kratochvílovou. Její odborný komentář i 

samotná zvířata pak filmaři přenesli pomocí techniky do krátkých snímků, které vytvářeli 

během odpoledního wokrshopu v krásných prostorách Safari Lodge. Večer zde byly pod 

dohledem odborné poroty odpromítány dva soutěžní bloky. V pátek ráno se sem účastníci 

vrátili aby zhlédli další tři bloky a po krátké přestávce na oběd proběhlo vyhodnocení soutěže, 

vyhlášení výsledků a rozbor s odbornou porotou. 

Mezitím však do kina Svět dorazilo ve dvou 

skupinách cca 450 dětí na oblíbené pásmo 

pohádek. Letos je přivítala Týna – postavička 

z pohádky o Tarbících, aby si spolu s Barborou 

Dlouhou, výtvarnicí těchto krásných pohádek, 



pověděli něco o afrických zvířátkách, některá si předvedli a nakreslili. Děti byly nadšené, 

z kina si kromě krásného zážitku odnášely volné vstupenky do Tonga a ti šikovnější také 

pexeso s Tarbíky.  

 

V 16.00 hodin pak v kině slavnostně 

odstartoval jubilejní 25. ročník soutěže Juniorfilm – 

Memoriál Jiřího Beneše. Za přítomnosti odborné i 

dětské poroty, hostů i samotných filmařů přivítal a 

pozdravil všechny přítomné starosta Jan Jarolím, 

který nejen že zhlédl velkou část soutěžní projekce, 

ale také se v sobotu osobně zúčastnil vyhlašování 

vítězů a předávání cen. V pátek odpoledne byly 

promítnuty dva bloky, poté jsme se přesunuli opět 

do Safari Lodge na skvělou večeři, společný 

bowling a odporný workshop vedený youtuberem a filmařem Allanem Šubertem. V sobotu 

pak na účastníky kromě filmové projekce čekalo velké překvapení. Autobusem byli všichni 

převezeni na přehradu Les Království, kde je v občerstvení Na vyhlídce čekala sladká svačina 

a poté přejezd do DDM. Tam již bylo vše nachystáno v retro stylu – dekorace a rekvizity byly 

rozmístěny přesně tak, jako před mnoha lety, když Juniorfilm začínal. Dobovou atmosféru 

doplnila videoprezentace s komentářem. V samotném závěru pak všichni společně rozkrojili 

dort a připili si šampaňským – samozřejmě dětským  Poté již následoval přejezd zpět do 

kina, vyhlášení výsledků a rozbor s porotou.  

 

Nutno závěrem říci, že za úspěchem 

letošního festivalu stojí zejména skvělá spolupráce 

celého týmu pracovníků DDM Jednička a jejich 

maximální pracovní nasazení, za což jim patří velké 

poděkování. Dále bych ráda poděkovala inisterstvu 

kultury ČR a Královéhradeckému kraji za finanční 

podporu, městu Dvůr Králové nad Labem za 

partnerství a věcné dary pro soutěžící. Poděkování 

patří rovněž Safari Parku a Safari Gastru, SŠ a VOŠ 

aplikované kybernetiky HK, Českému Rozhlasu 

HK, partnerům MEPAP, Hodinky Dušek HK a Carla. Ráda bych rovněž vyjádřila velkou 

radost nad účastí filmařů, jejich doprovodů a hostů na obou soutěžích. Na zahájení 

Juniorfilmu nechyběl ani Jiří Beneš mladší, který odkaz svého otce a zakladatele soutěže stále 

udržuje. Alespoň zprostředkovaně rovněž filmaře pozdravila také bývalá ředitelka organizace, 

paní Viera Pávková (Karbolová), která stála u zrodu Juniorfilmu.  

25. ročník Juniorfilmu skončil a tak od tohoto okamžiku můžeme společně začít psát 

historii jeho dalšího čtvrtstoletí. A mladým amatérským filmařům nezbývá než popřát, aby 

měli vždy při své práci Zlaté slunce nad hlavou.  

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

 

 
   
Jarní kros 
V úterý 26. března 2019 se uskutečnil další ročník oblíbeného jarního krosu. Na start se 

dostavilo 67 závodníků, na které čekal běh členitým lesním terénem.  

Na akci dorazily celkem čtyři skupiny dětí. Jedna skupinka přišla ze ZŠ Schulzovy sady a tři 

třídy ze ZŠ Podharť. Počasí nám vyšlo krásně slunečné, avšak trochu mrazivé. Závod se i přes 



to odehrával v příjemné atmosféře. Trať začínala u horního rohu plotu nemocnice, někomu se 

zdála dlouhá a náročná, někomu krátká. Závod se vydařil a děti si ho užily. Za odměnu dostal 

každý čaj a sladkost. Tři nejlepší běžci byli odměněni cenou a diplomem. 

Nejrychlejším závodníkem Jarního krosu 2019 se stal Tomáš Ježek, který trať zdolal za 02:39.  

Autor: Bc. Veronika Málková  

 
Výukový program – Ten dělá to a ten zas tohle  
 
Ve středu 13. března se v Jedničce sešlo 9 dětí z Mateřinky, které se přišly seznámit s různými 

druhy povolání v rámci výukového programu Ten dělá to a ten zas tohle. Děti se po zazvonění 

nejprve vydaly za paní učitelkou, u které se dozvěděly, co je to polování a co je to řemeslo. 

Pokračovaly k paní účetní, u které si vyzkoušely roztřídit peníze a orazítkovaly a podepsaly 

různé dokumenty. Dalšími zastávkami byla dílna paní hrnčířky, kde děti pomáhaly 

s vytočením mističky nebo dílna pana truhláře, kde si děti zkusily zatlouct hřebík. Děti se 

nezalekly ani prohlídky u pana doktora nebo zkoušení oděvů u švadleny. Na poslední 

zastávce děti přivítala paní uklízečka, které děti pomohly uklidit a správně roztřídit odpad. Za 

odměnu děti dostaly medaili a jedlé peníze. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


