
 

 
„Bejby“ olympiáda 
 
Ve středu 12. 6. 2019 se opět sešlo na zahradě 

DDM 5 týmů z MŠ, aby změřili své síly ve 

sportovní olympiádě. Letošního ročníků se 

zůčastnily děti z MŠ Roháčova, Juta, Slunečná, 

Horní Brusnice a DK Mateřinka.  

 

Během slavnostního ceremoniálu jsme za zvuku 

olympijské hymny zapálili olympijský oheň a 

započali tak naše dopolední sportování. Po krátké 

rozcvičce se tými rozmístily na jednotlivá 

stanoviště a změřily své síly s ostatním např. 

v hodu do dálky, běhu na 50 m nebo při skoku do dálky. 

Všichni soutěžící podali skvělé výsledky, ale jak to tak 

bývá, zvítězit může jenom jeden, a i letos zamířil putovní 

pohár k dětem do MŠ Roháčové, kteří se tak staly po 

druhé za sebou celkovými vítězi ,,Bejby“ olympiády.  

 

CELKOVÉ POŘADÍ ,,BEJBY“ OLYMPIÁDY 2019: 

1. MŠ Roháčova 

2. MŠ Horní Brusnice 

3. MŠ Slunečná 

4. MŠ Juta 

5. DK Mateřinka 

Autor: Bc. Tereza Dobiášová  
 
 
Kuličkiáda  
 

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se sešlo v parku Schulzovy sady celkem 67 dětí, 

aby si poměřily svoji šikovnost ve 12. ročníku Kuličkiády. Na soutěž 

dorazily děti ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž, ZŠ a Prš Dvůr Králové n. L. 

a MŠ Mateřinka. Počasí nám přálo, i když jsme se chvílemi báli, že 

zmokneme.  

 

Úkolem soutěžících bylo dopravit do důlku 10 kuliček. Nejprve hodem a 

zbytek docvrnkat. Rozhodující pro výsledné pořadí byl počet cvrnků, 

které soutěžící potřebovali k tomu, aby  

kuličky dostali do důlku. V letošním ročníku dosáhl 

nejlepšího výsledku Josef Mercl ze Základní školy a 

praktické školy ve Dvoře Králové n. L. K tomu, aby 



dopravil do důlku všechny kuličky, potřeboval pouhých 18 cvrnků. Stává se na rok držitelem 

Zlaté putovní kuličky DDM Jednička. Gratulujeme.  

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

Pohádkové putování 
 
Již poosmnácté uspořádala Jednička Pohádkové putování – turistický pochod pro malé i 

velké. Konal se v sobotu 8. června 2019, jak už bývá tradicí, opět na oproti loňsku pozměněné 

trase vedoucí Podhartí a lesem nad ní. Účastníci měli projít 7 stanovišť. Mohli se tu setkat 

třeba s vílou, princeznami, čarodějem, Patem a Matem. Všechny pohádkové postavičky měly 

pro účastníky připraveny drobné úkoly, za jejichž splnění získali razítko. 

 

Během dopoledne sice začalo pršet, ale déšť asi po půlhodině ustal a pak už bylo příjemně a 

slunečno. Ani tento drobný výkyv počasí neodradil malé i dospělé účastníky. Na startu se jich 

postupně objevilo více než sto. Někteří rádi využili možnost opéci si po návratu na 

připraveném ohni buřty a zdrželi se v areálu Jedničky ještě po 14. hodině. Byla to vydařená 

akce, o čemž svědčí i slib mnohých „pochodníků“, že za rok přijdou zase.  

 

Autor: Bc.Vladimír Jiřička 
 
 
Královédvorské sportovní hry předškoláků potřetí  
 

Atletický areál pod Hankovým domem přivítal ve středu 5. června přes tři stovky dětí z 

mateřských škol ze Dvora Králové nad Labem a okolí. Sportovní dopoledne nazvané 

„Královédvorské sportovní hry předškoláků“ pro děti z celého správního obvodu Dvůr 

Králové nad Labem již potřetí zorganizoval DDM Jednička ve spolupráci s městem Dvůr 

Králové nad Labem, královédvorským gymnáziem a Střední školou informatiky a služeb ve 

Dvoře Králové nad Labem. Letos organizátoři výrazně rozšířili paletu jak tradičních, tak i 

méně obvyklých disciplín. Nechyběly například nejrůznější překážkové běžecké dráhy, 

atletické disciplíny, skákání v pytli a přes švihadla, kroket, mölkky, přetahování lanem nebo 

různé míčové hry. Nově si děti mohly mimo jiné vyzkoušet střelbu z luku na cíl, Bollo ball 

nebo závody na koloběžkách a odrážedlech.„Jsme velmi rádi, že sportovní den si přišly a 

přijely užít děti nejen z dvorských mateřských škol, ale téměř z celého regionu 

Královédvorska. Na atletickém stadionu tak sportovaly děti i z Kocbeří, Choustníkova 

Hradiště nebo Vítězné. Díky letnímu počasí se celá akce podařila a poděkování patří 

pedagogům a studentům královédvorského gymnázia a SŠIS. Bez jejich pomoci bychom se i 

díky množství stanovišť a dětí jen těžko obešli. Poděkování patří také Technickým službám 

města Dvora Králové nad Labem za poskytnutí areálu a také městu Dvůr Králové nad Labem 

za veškerou podporu,“ hodnotila akci krátce po jejím skončení ředitelka DDM Jednička Iveta 

Hanušová. Ve čtvrtek 20. června se pak na stadionu pod Hankovým domem konaly 

Královédvorské sportovní hry školáků, které organizuje město. 
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Text Jan Skalický 

 
 
 
 



Poznávání přírodnin  
 
Pro všechny žáky a studenty, mezi jejichž záliby patří příroda, zejména rostliny a zvířata, 

zorganizoval DDM Jednička za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci 

s Gymnáziem DK a ZŠ Schulzovy sady okresní kolo 

Poznávání přírodnin. Soutěže se zúčastnilo 82 dětí ze 

17ti základních a středních škol, přičemž úspěšných 

řešitelů bylo pouze 19. Úspěšným řešitelem jsou ti 

soutěžící, kteří dosáhnou v součtu za zoologii a 

botaniku alespoň 60 bodů ze 100. Soutěžilo se ve 

čtyřech věkových kategoriích a oceněni byli vždy 3 

nejlepší z každé kategorie, kteří kromě diplomu získali 

také dárkové poukázky na knihy a sladkou odměnu. 

Všem postupujícím soutěžícím rovněž držíme pěsti 

v Krajském kole.  

 
Na kole Schulzovými sady  
Ve čtvrtek 13. června se uskutečnil první letošní závod pro děti z místních škol a školek Na 

kole Schulzovými sady, který pořádal oddíl cyklistiky Carla.kupkolo. Rovná stovka dětí si 

zazávodila v šesti věkových kategoriích včetně odrážedel. Volný čas mezi jednotlivými starty 

vyplnil jízdou zručnosti a dalšími atrakcemi DDM Jednička. Na závěr celého odpoledne 

proběhlo vyhlášení nejlepších cyklistů a potom následovala velká tombola o ceny, kde vyhrál 

opravdu každý. Poděkování patří všem zúčastněným závodníkům, mnoha jejich rodičům a 

taky těm, kteří se podíleli na organizaci závodů, především členům oddílu Carla.kup-kolo. 

Vše by se neobešlo bez podpory firem Carla, spol. s r. o., Kupkolo.cz, města Dvůr Králové 

nad Labem a mediální podpory portálu Královédvorsko.cz. Výsledky všech kategorií najdete 

na webových stránkách oddílu www.carla.kupkolo.cz a na Královédvorsko.cz 

 

Zdroj: www.dvurkralove.cz /KRÁLOVÉDVORSKÉ KDECO? ČERVENEC/SRPEN 

2019/6/.Text: Jan Holan 


