
 

 
Otevírání turistické sezóny – Zvičina 
 
Letošní tradiční „otevíračku“ na vrchu Zvičina sice letos doprovázel déšť a studený vítr, ale i 

přesto se zhruba stovka dětí zúčastnila soutěžních stanovišť na téma Přehrada les Království a 

Kámen v Podkrkonoší. Za doprovodu rodičů si tak malí i velcí stavitelé mohli vyzkoušet práci 

s jeřábem na dálkové ovládání, stavby z kostek podle nákresu, průchod přehradou nebo 

otestovat své znalosti nerostů. Cihličky nasbírané na soutěžní kartičce pak děti mohly vyměnit 

za pěkný dárek a zároveň se podílely na „dostavbě“ velké papírové přehrady. I přes nepřízeň 

počasí se akce velmi vydařila a věříme, že si všichni návštěvníci užili spoustu zábavy.  

 

Autor: Mgr. Iveta Hanušková  

 
Primahrátky 
 
V sobotu 18. května odpoledne hostil areál 

DDM Jednička zhruba 300 dětí a jejich 

rodičů i přátel. Na zahradě i v budově opět 

probíhala akce určená dětem, které rády tráví 

volný čas sportem, hrami a zábavně 

vzdělávacími aktivitami. Rodičům pak 

Primahrátky každoročně přinášejí náhled na 

nejnovější volnočasové trendy a činnosti, 

které jejich ratolesti všestranně rozvíjejí. K 

dispozici byly nízké lanové překážky, 

bezpečná střelba z luku, žongléři i bublinová 

dílna, IQ herna a canisterapeutické 

stanoviště. Obrovský zájem byl také o novinky v programu – zmenšený model vodní přehrady 

a jeřáb na dálkové ovládání, ale také možnost svézt se na oslíkovi či poníkovi. Také ve 

výtvarné a rukodělné dílně bylo stále plno, zdobila se zrcátka a vyráběly dřevěné magnetky. 

Děti mohly rovněž soutěžit na sportovně pohybových stanovištích a získat za své úsilí a 

šikovnost pěkné dárky. Největší odměnou pro prvních 60 dětí byla možnost zhlédnout 

vesmírnou projekci v mobilním planetáriu, všichni malí 

návštěvníci rovněž získali vstupenku do zábavního centra 

Tongo. Akce se velmi vydařila zejména díky pomoci a úsilí 

dobrovolníků, pomocníků i pracovníků DDM. I přes kolizi 

termínů s jinými akcemi si udělali čas a našli k nám cestu 

milí a zajímaví návštěvníci, kterým tímto děkujeme za 

účast. Přes všechna pozitiva nás mrzí jen skutečnost, že 

akci letos nepodpořil Královéhradecký kraj, a proto zřejmě 

v příštím roce dojde k výrazné změně koncepce této akce, 

případně k jejímu úplnému zrušení.  
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Den lesů 
 
Také letos uspořádaly Lesy ČR a ZŠ Schulzovy sady Den 

lesů na Hájemství. Počasí sice nepřálo, ale na osm set dětí 

a dospělých se rozjelo do lesní osady zjistit něco nového o 

přírodě a lese. Všichni byli přivítáni za zvuku lesních rohů. 

Městské lesy předvedly lesní techniku a práci koně jako 

pomocníka člověka. Se životem včel a dravců seznámila 

Česká lesnická akademie Trutnov. Nechyběla jízda na 

ponících jezdeckého oddílu Nemojov, vaření čaje z 

přírodnin a výtvarné dílničky DDM Jednička, zajímavosti 

ze života v KRNAPu a Safari Parku Dvůr Králové. 

Pracovníci odboru životního prostředí MěÚ poučili děti o 

správném třídění odpadů. Na připravených stanovištích se 

děti také seznámily s mineralogií nebo základy rybářství. 

Řád sv. Huberta připravil zastavení s myslivostí. 

Nechybělo ani sportovní vyžití. Zajímavostí bylo i 

vyřezávání motorovou pilou z jednoho kusu kmene, 

tentokrát se před očima účastníků objevoval vlk a 

kůň. Krátkou cestou po okolním lese provázeli žáci 9. 

ročníků naší školy. Pro děti si připravili soutěže, 

úkoly i zajímavosti ze života rostlin a živočichů z 

Hájemství. Úsměv na tváři vykouzlil účastníkům 

malý dáreček od Lesů ČR. A kdo chtěl, ten si i opekl 

buřtík, rohlík či chleba u připraveného ohniště. 

Děkujeme všem, kteří se i přes nepřízeň počasí na 

přípravě a průběhu akce podíleli.  

 

Autor: Bc. Jana Paulusová Fišerová 

 
Znalec rostlin 
 
22. 5. 2019 uspořádala Jednička další kolo soutěže Znalec rostlin, určené žákům od 3.tříd 
základních škol a studentům škol středních. Zúčastnilo se jí celkem 57 soutěžících, což je 
o něco více, než loni. 
Své znalosti si přišli ověřit žáci všech královédvorských škol, studenti gymnázia a České 
lesnické akademie Trutnov. Také tentokrát na ně čekalo 60 bylin a dřevin, jejichž rodové 
a druhové jméno měli určit. Soutěž měla hladký průběh. Všichni přihlášení účastníci 
dorazili ve stanoveném čase a pár nenahlášených se bez problémů zařadilo mezi ně. Celá 
akce se vydařila i díky velké pomoci paní Marty Černíkové, zkušené odbornice, která 

vybrala soutěžní rostliny a pomohla i s vlastní soutěží včetně hodnocení. Účastníci byli 

tentokrát vyhodnoceni v rámci tří kategorií. 

 

Kategorii 2. – 6. třída ovládla Martina Hamerská ze 6. B ZŠ Schulzovy sady. Ta s celkovým 

počtem 57 bodů získala také titul Znalec rostlin roku 2019 jako absolutní vítězka soutěže. 

Druhé místo v této kategorii obsadil Vojtěch Hojný ze 6. třídy ZŠ 5. května, třetí skončila 

Pavlína Hamerská ze 3. třídy(!) ZŠ Schulzovy sady. 

 



V kategorii žáků 7. – 9. tříd zvítězila Jana Fléglová, žákyně 9. B ZŠ Schulzovy sady před 

Zdeňkem Blažkem ze 7. B ZŠ Strž. Jen s půlbodovým odstupem za ním zaostala na 3. místě 

Anna Sedláčková z 8. B ZŠ Schulzovy sady. 

 

Zvlášť jsme ocenili také nejlepší účastníky ze ZŠ a PrŠ Dvůr Králové. Mezi nimi zvítězil 

Josef Mencl z 8. třídy.  

 

V kategorii středoškoláků vybojoval první místo Martin Kubíček z 3. A Gymnázia Dvůr 

Králové před studentkou 2. ročníku České lesnické akademie Trutnov Zuzanou Komárkovou. 

O pouhého půl bodu méně zajistilo třetí místo studentce 3. A Gymnázia Dvůr Králové 

Martině Bauerové. 

Soutěž se vydařila. 

 
Závěrečná akademie 
Prázdniny volají … a my jsme slavnostně 

ukončili školní rok 2018/2019 tradiční akademií. 

Hudební vystoupení klavírů, kytar a flétniček a 

taneční vystoupení kroužků Baby dance, 

Orientální tance či mažoretky doplnily okolní 

stánečky o další zábavu pro děti. Všichni si mohli 

vyzkoušet paličkování, kreslit si na stanovišti 

Ilustrace a komiksu, nebo si mohli koupit 

napečené dobrůtky u stánku Veselé vařečky a 

dívčího klubu. Ke zhlédnutí byl také stánek 

animačního kroužku, železničních modelářů či 

deskových her. Vystoupili také naši malí hasiči se svoji scénkou nebo dospěláci na 

trampolínkách, kteří předvedli sport „jumping“. Celou akcí nás provedl moderátorský 

kroužek. 

Autor: Mgr. Alena Hušková 

 

   


