
 

Den spolků  
 
Prezentace volnočasových aktivit a spolků se 

uskutečnila 2. 9. 2019. DDM Jednička se deštivého 

počasí nezalekla. Vybalila stany a všechny 

naplánované aktivity uskutečnila. Na náměstí ve 

Dvoře Králové se prezentovaly výtvarné kroužky, 

keramické kroužky nemohly chybět ani 

společensko-vědní či hudební. Návštěvnost byla 

minimální. Věříme, že příští rok nám počasí bude 

více přát.  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 
Běh naděje 
 

Již po dvanácté uspořádal na začátku září 

DDM Jednička rozsáhlou charitativní akci 

s názvem Běh naděje. Tento unikátní projekt 

navazuje na dřívější Běh Terryho Foxe a 

díky své koncepci, rozsahu a aktivnímu 

přístupu účastníků se řadí k nejmasovějším 

humanitárním a charitativním akcím v celé 

ČR.  

 

Svým výdělkem Běh naděje přispívá na 

výzkum a léčbu dětských nádorových 

onemocnění nebo na podporu 

handicapovaných a geneticky nemocných dětí. Veškeré získané finanční prostředky předává 

DDM Jednička nadaci, která opět 100% vybrané částky předává konkrétním organizacím. 

Letos jsme tedy díky všem účastníků do společného „ranku“ přispěli částkou 34 821 Kč, což 

sice není rekordní suma (prvenství si drží loňský výtěžek), ale rozhodně se jedná o částku 

velmi vysokou a nezanedbatelnou!  

 

Za pozornost ovšem stojí číslo také 1 942, které označuje počet aktivních účastníků Běhu 

naděje, tedy těch, kteří absolvovali trať, a to buď ve Dvoře Králové nebo v Bílé Třemešné, 

kde tzv. odloučený běh zorganizovala ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Celému organizačnímu týmu 

ze Třemešné i samotným účastníkům tímto velmi děkujeme za spolupráci a také gratulujeme 

ke druhé „nejnaplněnější“ pokladniče Běhu.  

 

Účelem Běhu naděje je nejen finanční výtěžek, ale také snaha udělat něco pro vlastní zdraví a 

proto na trase čekala na účastníky řada sportovních překážek a úkolů. Na jejich správné a 

bezpečné provedení dohlíželi studenti ze SŠIS, kterým tímto velmi děkujeme za organizační 

pomoc. V cíli na všechny účastníky čekalo malé občerstvení a za něj patří obrovské 

poděkování společnosti ONDRÁŠOVKA a.s., která opět sponzorsky podpořila Běh naděje a 

pro běžce i chodce věnovala bezmála 1 700 lahví své skvělé minerálky. Jsme nesmírně rádi, 

že má tato akce tak skvělého partnera, jehož produkty děti opravdu ocenily a velmi kladně 

hodnotily!  



 

Co říci závěrem? Hlavním organizátorem 

akce je sice DDM Jednička, avšak bez 

podpory a pomoci ostatních bychom se 

jen těžko obešli. Velké poděkování patří 

nejen účastníkům běhu, ale i všem 

ředitelům a dalším pedagogům ze škol, 

školek a dalších organizací. Děkujeme za 

podporu městu Dvůr Králové nad Labem 

a ZŠ Schulzovy sady za poskytnuté 

zázemí a spolupráci. Dále bychom rádi poděkovali Městské policii Dvůr Králové a 

preventistům kriminality za dozor nad pořádkem a bezpečností malých i velkých účastníků a 

Technickým službám města za skvělý stav a úklid parku. Velké díky patří také TJ Sokol, 

pracovnicím městského informačního centra a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali. Moc nás 

těší, že důležitost této akce vnímá stále více „dvoráků“ i tzv. „přespolních“ a těšíme se na 

shledanou za rok na dalším Běhu.           

 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová 

 
Podzimní kros 
 
Tradiční sportovní akce se konala ve čtvrtek 19. 9. 2019 v podharťském lese. Přírodní 

prostředí, cesty a pěšiny nabízí různé možnosti volby trati. Také letos byla oproti loňsku nová, 

možná dokonce nejhezčí. Byla využita bikrosová trať, doplněná o přeběh lesem a závěrečný 

úsek po přírodním valu. Počasí bylo pěkné, ale dost chladné, a tak byl na místě horký čaj 

v cíli. Každý závodník dostal čokoládovou tyčinku. Je škoda, že účast škol byla nižší než 

obvykle. Utkalo se celkem 56 dětí ze ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové a ZŠ a PrŠ. Vítězství 

mezi prvňáky ze ZŠ Schulzovy sady vybojoval Tobiáš Dočekal, první místa ve skupinách ZŠ 

a PrŠ, získali Tadeáš Torák a Josef Mercl. Závody se povedly. Věříme, že účast v příštím roce 

bude vyšší.   

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 
 
Procházky časem 
 
Další z Procházek časem, nabízených jako vzdělávací program pro základní školy, proběhla 

25. září 2019. Třída 3. B s p. učitelkou Noskovou si vyslechla vyprávění o historii města, jeho 

řízení, obraně…Děti si se zápalem zasoutěžily při vyplňování pracovního listu a po 

vyhodnocení společně putovaly po památkách města až k pranýři. Akce se vydařila ke 

spokojenosti všech. Zúčastnilo se 15 žáků. 

 
Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 
 
 
 
 
 
 
 



Evropský den jazyků v DDM Jednička 
 
Dům dětí a mládeže Jednička i letos 

slavil Evropský den jazyků. V rámci 

tohoto dne připravila Jednička pro 2. 

stupeň základních škol ze Dvora 

Králové a okolí program zaměřený na 

seznámení se s cizím jazykem a kulturou 

daného státu. Ve spolupráci s DDM 

Déčko Náchod a programem Erasmus+ 

jsme ve Dvoře přivítali osm cizinců, 

kteří v anglickém jazyce představili svou 

zemi a jazyk. Celá akce byla vedena 

v duchu JOURNEY THROUGH THE 

ZOO IN THE EUROPE. Děti ze školy 

ZŠ Schulzovy sady, Podharť, Strž i 

Mostek si mohly poslechnout děvčata 

z Kanárských ostrovů, na jejichž 

stanovišti čekala na žáky menší soutěž. 

Na stanovišti Polska žáci přiřazovali 

známé polské osobnosti k jejich profesi, 

zatímco u Lotyšska se účastníci 

seznámili s oslavami slunovratu. 

Neméně zajímavé byly také prezentace o 

Španělsku, Rakousku nebo Francii, kde 

si žáci mohli osvojit francouzská 

slovíčka týkající se úderů v boxu. Žáci si 

v praxi vyzkoušeli komunikaci s cizinci v anglickém jazyce, což pro ně byla velmi zajímavá 

zkušenost. 

 

  

Autor: Mgr. Alena Hušková 

 
Cyklozávody 
 
I přes chladnější počasí jsme zaregistrovali rekordní účast - a to 120 dětí! Nejvíce dětí oproti 

loňsku bylo především ze ZŠ Podharť, kde jistě zapůsobil učitel této školy Petr Novotný, 

který nám tento závod pravidelně moderuje. Tímto mu za to děkujeme. Nejpočetnější 

kategorie byly ty nejmladší, ať už na kolech či odrážedlech, ale nárůst jsme zaznamenali i v 

nejstarších kategoriích. Poděkování si zaslouží nejen děti a jejich rodiče za účast, ale také 

pomocníci z řad dobrovolníků nejen z pořádajícího oddílu Carla.kupkolo.cz. O doprovodný 

program se tradičně staral DDM Jednička, který dětem postavil dráhu pro jízdu zručnosti. K 

dispozici byl také zapůjčený airtrek značky Trickpad, na kterém děti metaly salta a kotrmelce. 

Krátkým vystoupením se představily i děti z Cyklokroužku, který se pravidelně schází na 

dopravním hřišti. 

Autor: Luděk Novotný 

 

Zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/sport/cyklistika/druheho-zavodu-na-kole-schulzovymi-

sady-se-zucastnilo-120-deti.html 

 

 

https://www.kralovedvorsko.cz/sport/cyklistika/druheho-zavodu-na-kole-schulzovymi-sady-se-zucastnilo-120-deti.html
https://www.kralovedvorsko.cz/sport/cyklistika/druheho-zavodu-na-kole-schulzovymi-sady-se-zucastnilo-120-deti.html


Otevírání naučné stezky  
 
Zvuk lesního rohu, borlice či 

lesnice vítal každého. Jak se 

správně chovat v lese bylo hned 

první stanoviště. Za pomoci 

obrázkového panelu se děti 

velmi aktivně zapojily. Jak 

dlouho se v přírodě rozkládají 

odpady, bylo překvapením pro 

mnohé hned na dalším 

stanovišti. Sklo, plechovka, 

pneumatika, papírový 

kapesníček, igelitová taška nebo 

slupka od banánu? Jak dlouho 

to trvá? Každý si i na 

opravdové odpadky, které lidi 

po sobě mnohdy v lese 

zanechávají, mohl sáhnout a 

zkusit správně určit délku jejich rozkladu. A že rozdíly jsou obrovské - 3 měsíce, několik let i 

staletí. Dále se děti pomocí aplikace Lesní svět mohly seznámit se zvuky ptáků, kteří zde žijí, 

a kukátkem se na jednotlivé opeřence podívat. Co je to frotáž zjistili všichni na dřevěných 

tabulkách a obrázky ptáčků si odnášeli téměř všichni. Na dalším stanovišti se děti seznámily 

se stromy, které zde v lese mohou spatřit. Vidět lesní techniku v akci bylo pro mnohé velkým 

překvapením. Děti s opravdovým překvapením sledovaly velké stroje, jak řežou či nakládají 

kmeny. Někteří si opekli buřtíček, jiní spapali svačinku od maminek a s nadšením se vydali na 

další cestu. Zde čekal sokolník a vábič se svým uměním. Cestou kolem Hartského potoka se 

děti seznámily se stopami zvěře, zkusily si potravní labyrint, dozvěděly se mnoho nového o 

vodě a životu kolem zdejšího potoka. Mnozí si vyzkoušeli i skok do dálky a mohli porovnat, 

jaké zvíře skáče stejně. Stanoviště u splavu bylo plné her s přírodou. Závěr patřil práci lesníků 

a jejich pomocníků. Kůň Baron opravdu pomáhal. Lehce tahal kládu, se kterou by ani celá 

třída nepohnula. Úsměvy dětí byly odměnou všem, kteří umožnili tuto akci zorganizovat – 

MAS Královédvorsko, Lesy Města Dvůr Králové n. L., LESY ČR, ZŠ Schulzovy sady, DDM 

Dvůr Králové n. L., ČLA TRUTNOV. Akce se opravdu vydařila. Hrdě si děti odnášely vlastní 

medaili od lesníků a již se těšily, až sem přivedou i své sourozence, rodiče a kamarády. 

Autor:  Bc. Jana Paulusová Fišerová ZŠ Schulzovy sady 

 

Zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/vzdelavani/zakladni-skoly/zs-schulzovy-sady/zaci-zs-

schulzovy-sady-na-nove-naucne-stezce-ve-dvore-kralove.html 

https://www.kralovedvorsko.cz/vzdelavani/zakladni-skoly/zs-schulzovy-sady/zaci-zs-schulzovy-sady-na-nove-naucne-stezce-ve-dvore-kralove.html
https://www.kralovedvorsko.cz/vzdelavani/zakladni-skoly/zs-schulzovy-sady/zaci-zs-schulzovy-sady-na-nove-naucne-stezce-ve-dvore-kralove.html

