
 

Podzimní turnaj v bowlingu 
 

Na první bowlingový turnaj v tomto školním 

roce, který se konal o podzimních prázdninách, 

dorazilo celkem 22 dětí. Děti soutěžily celkem na 

třech drahách po 6 – 8 hráčích. Jako obvykle 

jsme odehráli celkem dvě hry, po kterých 

následovalo vyhodnocení. Děti byly rozděleny 

do třech kategorií podle ročníku narození, 

nejsilnější byla druhá kategorie. Všechny děti si 

odnesly lízátko a ti nejlepší z kategorií také 

drobnou cenu. Nejlepším hráčem turnaje se stal 

Štěpán Lexa, který soutěžil v druhé kategorii a 

naházel celkem 166 bodů. Celý turnaj se 

odehrával v příjemné atmosféře a všichni si ho 

užili. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

Procházky časem 
 
Také v měsíci říjnu byl zájem o vzdělávací program Procházky časem. Vyžádala si ho SŠIS 

Dvůr Králové pro třídu I. C. Vzhledem k vysokému počtu žáků ve třídě, byla rozdělena na 

dvě skupiny ve dnech 8. a 15. 10. 2019. V první části studenti získali informace o vzniku a 

nejstarší historii města, jeho samosprávě, obraně ve válečných dobách.  Došlo i na městskou 

heraldiku (včetně znaků Žirče a Choustníkova Hradiště). Vyprávění doprovázel obrazový 

materiál. Nebylo zapomenuto ani na různé zajímavosti – „poklady“ v makovicích kostelních 

věží a věžiček, chronogram. Pak studenti dostali za úkol vyplnit pracovní list. Mile překvapila 

jejich pozornost při výkladu i zaujetí při plnění úkolů. Nejúspěšnější družstva dostala drobné 

ceny. Pokračováním byla exkurze po opevnění a dalších památkách města. Obou vydařených 

akcí se zúčastnilo celkem 25 studentů.   

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 
Na prahu ráje 
 
- tak se jmenovala další z Rodinných výprav, věnovaných široké veřejnosti malých i velkých 

zájemců o turistiku. Tentokrát byly cíle výletu, jak již napovídá jeho název, na kraji Českého 

ráje. I tentokrát bylo cílem akce objevování turisticky méně známých míst. Těmi byly 

nepochybně již první dvě zastávky – malá zřícenina hradu Bradlece a Dolení mlýn 

v Bradlecké Lhotě s velkým úsilím opravovaný panem Bartoníčkem. Dnes už není na 

spadnutí a má krásné funkční vodní kolo. Mnohá překvapení přinesla i návštěva Městského 

muzea v Lomnici nad Popelkou, třeba zajímavé betlémy a nedávno otevřenou expozici 

loveckých trofejí. Zpestřením byla i krátká zastávka v lomnické části Karlov s malebnými 

roubenkami. Na oběd byla zarezervovaná místa v oblíbené Restauraci Na Ploužnici. Chutnalo 

všem. Jediným zastavením ne na okraji, ale přímo v lůně Českého ráje, byla zajímavá 

zřícenina hradu Pařez se zbytky věže a místnostmi tesanými v pískovcové skále. Líbil se. A 



pak už byl na programu výletu poslední bod – „sladká tečka“ v cukrárně U Ámose v Nové 

Pace. Posezení u kávy, pohárů a zákusků bylo příjemným završením celé výpravy, které se 

zúčastnilo 16 výletníků. Všichni byli spokojení a už se těší na další výlet – tradiční 

předvánoční putování po Praze.  

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

Zavírání turistické sezóny – Drakiáda 
  
Spolek Podzvičinsko společně se svými členy a 

partnery opět uspořádal akci Zavírání turistické 

sezony na Zvičině. Letos nově proběhl na sluncem 

zalité Zvičině také Festival regionálních produktů, 

který nabídl návštěvníkům tradiční výrobky nejen z 

Podkrkonoší. Účastníci se na vrchol mohli dostat 

pěšky z Horní Brusnice pochodem „Kostelní cestou“ 

- už druhým ročníkem pochodu po obnovené stezce. 

Pro děti i dospělé byla připravena drakiáda a zábava 

na celé odpoledne. V Raisově chatě byla ke zhlédnutí 

výstava Podzvičinsko očima dětí a od 14 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů této 

soutěže. V Raisově chatě a v Hotelu Pod Zvičinou se vařily regionální pokrmy. Nechyběla ani 

živá hudba a občerstvení, či informační stánek s propagačními materiály z Podkrkonoší i z 

celého Královéhradeckého kraje. Akce Zavírání turistické sezony a Festival regionálních 

produktů na Zvičině byl připraven ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, MAS 

Podchlumí, MAS Královédvorsko, DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, Raisovou 

chatou, Hotelem Pod Zvičinou, obcí Horní 

Brusnice, s regionálními výrobci a se členy 

spolku Podzvičinsko. Draků v Drakiádě bylo 

přihlášeno kolem 90, ale řada lidí si jen tak létala 

a do soutěže se nepřihlásila :-) Obrázků v soutěži 

Podzvičinsko očima dětí bylo 60, 14 z nich bylo 

oceněných, 12 získalo čestné uznání. Stánků s 

regionálními produkty bylo 25, plus někteří 

držitelé značky Podkrkonoší regionální produkt 

měli své výrobky k prodeji ve velkém stánku 

organizátorů celé akce.  

 

Zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/co-se-deje/spolecenske-akce/soucasti-slunecneho-

zavirani-turisticke-sezony-na-zvicine-byl-letos-krome-drakiady-i-festival-regionalnich-

produktu.html 

 

 
 
Minitriatlon pro MŠ  
 
Tradiční minitriatlon pro dvorské mateřské školy se konal v úterý 15. 10. 

2019 za krásného slunečného počasí, možnost říct až babího léta. Tohoto 

klání se zúčastnily děti z MŠ Roháčova, MŠ Elišky Krásnohorské a 

Mateřinka. Na trase minitriatlonu děti čekal hod na cíl, překážkový běh a 

jízda na koloběžkách. Během celého závodu byla slyšet povzbuzující 



zvolání od kamarádů z MŠ jednotlivých závodníků. Nálada to 

byla náramná. Každý závodník dostal medaily a sladkou odměnu.   

 

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 
 
Lesní abeceda 
 
 

O přednášku Lesná abeceda požádala p. učitelka Kateřina Novotná ze ZŠ Schulzovy sady 

Dvůr Králové pro svou třídu 1. A. Konala se 17. října za účasti 20 žáků. Tento nejnovější 

program přírodovědného oddělení DDM se stal brzy po svém vzniku vyhledávaným, což je 

potěšitelné. Děti se dozvěděly hodně zajímavého o tom, jaké mnohé funkce zastává les v naší 

krajině a jak bychom se k němu měli chovat. Prvňáci se projevili jako pozorní posluchači. 

Dobře spolupracovali při vzájemné komunikaci během přednášky, ve třídě byla výborná 

kázeň. Akce děti i p. učitelku Novotnou zaujala.   

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Vzdělávací programy – Já člověk 
 
Jsme všichni stejní, nebo se lišíme? Touto otázkou začíná každý 

vzdělávací program Já člověk. Tentokrát na toto téma diskutovalo 

7 dětí z dětské skupiny Luční Koníci ze Dvora Králové nad 

Labem. Porovnávání se, vážení, měření, to vše děti čekalo na 

prvním stanovišti. Na druhém stanovišti jsme se shodli, že 

všechny přítomné děti mají stejné orgány, které jsme si 

pojmenovali a řekli, jaký je jejich hlavní úkol. Co je to 

fonendoskop, se také děti dozvěděly a srdíčko kamaráda si mohly 

poslechnout. Všichni chceme být zdraví! Prohlásily děti, takže 

pohyb v tělocvičně nemohl chybět. Během celé hodiny 

vzdělávacího programu jsme poznávali - hmatali, poslouchali, 

viděli, ale co ostatní smysly? I ty jsme samozřejmě na konci 

vyzkoušeli.  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 

Ať žijí duchové 
 

Tradiční halloweenská přespávačka opět v Jedničce. 

Jako již tradičně se sešly děti v DDM, aby oslavily tento 

svátek v rámci podzimních prázdnin. Od úterý 29. 10. 

po středu 30. 10. 2019 byl pro děti připraven nabitý 

program plný her, vyrábění a strašidelné zábavy. 

Nechyběl ani pěší výlet do strašidelně vyzdobené ZOO 

a večerní stezka odvahy mezi duchy.  Domů si děti 

odnesly nejen spoustu zážitků, ale i ručně vydlabané a 

vyřezané dýně, halloweenský svícínek nebo 

popcornovou ruku.  

  
Autor: Bc. Tereza Dobiášová  

 



Kurz Tiffany 
 

Kurz Tiffany pod vedením Ivany Hlouškové proběhl 

během sobotního odpoledne 5. 10. 2019. Zúčastněné dámy si 

zkusily nařezat sklo, následné broušení, práci s měděnou páskou 

a konečné letování cínem. Práce to byla opravdu náročná, kurz 

byl prodloužen, proto aby 

všichni svoji práci zvládli 

dokončit. V prosinci opět 

nabídneme další kurz 

zaměřený na skleněné 

vitráže.  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 

 
 
 

Běh Schulzovými sady 
 

1. 10. 2019 ZŠ Schulzovy sady uspořádala již 19. 

ročník vytrvalostního závodu Běh Schulzovými 

sady. Měli jsme velké štěstí s počasím a vše proběhlo 

bez jediného znatelnějšího problému a všechny 

přítomné děti si celou akci náramně užily a jako otec 

dvou účastníků vím, že domů přicházely se silnými 

zážitky. Ke startu přišlo 590 závodníků a na trase ze 

sebe povětšinou vydali všechno. Někteří bojovali tak 

urputně, že vyčerpáním po doběhnutí nemohli ani 

promluvit. Děti mimo běhu do skvělé nálady 

nepřivádělo jen fandění, ale i řada doplňkových soutěží organizovaných DDM Jednička a 

skvělým moderátorem.  

Velmi rád bych poděkoval zmíněné DDM, firmě CARLA za poskytnuté sladké odměny, 

firmě RONDO za ozvučení, radnici města za upomínkové předměty a podporu z řad 

zaměstnanců Technických služeb, chlapcům z gymnázia za zapisování, naší 9.A za výpomoc 

a hlavně všem učitelům tělocviku za zodpovědně odvedenou práci. Jedině za skvělé 

součinnosti všech těchto zmíněných lze uspořádat 

onen nejmasovější závod Královédvorska.  

A velké díky patří ještě komu? No přeci všem těm 

dětem, které našly odvahu poměřit své síly s 

vrstevníky. Děkovací část ale teprve nyní vrcholí. 

Čím? Poděkováním Vám rodičům, že své děti 

vychováváte tak dobře, že se ke startu dokázaly 

postavit! Není to úplná samozřejmost...  

Autor: Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu 

Zdroj: http://www.zsschsady.cz/?s=akce/1920-behsady  


