
 

Ohlédnutí za prázdninami v Jedničce 
 
Letošní rok byl pro všechny velkou zkouškou. Když jsme na přelomu ledna a února tvořili 

nabídku táborů, nikdo netušil, jak se situace vyvine a zda se vůbec letní tábory uskuteční. 

Nakonec jsme museli zrušit pouze oblíbený zájezd do Itálie a všechny ostatní plánované 

tábory se konaly za zvýšených hygienických pravidel. Během celých prázdnin tak proběhlo 

celkem devět příměstských táborů, dvě soustředění mažoretek Tweety, čtyři pobytové tábory 

a jeden zahraniční zájezd.  
 

A na co vše se u nás letos mohly děti těšit? Hned první týden prázdnin probíhaly dva 

příměstské tábory současně, jeden výtvarný a druhý sportovní. Na ty navázaly dva příměstské 

tábory pro děti od 4 let, jeden plný cirkusového dovádění, při druhém se děti podívaly za 

„Skřítky a vílami“. V duchu pohádek jsme pokračovali i další týden, kdy v Jedničce proběhla 

„Škola čar a kouzel“. Z pobytových táborů proběhly v červenci hned tři. V kempu Svatá 

Kateřina mohly děti strávit týden v chatkách na táboře „Meč proti meči“, u Jedničky se konal 

již počtvrté stanový tábor, kde jsme letos cestovali časem a nechyběl ani tradiční tábor 

v Jívce, kde děti soutěžily, kdo usedne na železný trůn ve „Hře o Jívkozemí“.  

 

Ani jsme se nenadáli a byl tu srpen, který otevřeli „Lovci pokladů“. Na ně navazoval 

sportovní příměstský tábor s názvem „Týden plný energie“ a ani v dalším týdnu se děti 

nezastavily, jelikož je čekalo natáčení animovaných filmů na „Letní animaci V.“. Pro 

milovníky turistiky nemohl chybět „Ráj, zvaný Český IV.“, na kterém se děti letos podívaly 

za krásami Příhrazských skal. A kdo si ani tak z naší nabídky nevybral nebo se chtěl podívat 

ještě dál, mohl s námi jet do Chorvatské vesničky Sv. Filip i Jakov, kde se mohl vydovádět na 

vlnách dobrodružství se sněžným klukem.  Konec prázdnin nám uzavřely dvě mažoretková 

soustředění a také tábor s příhodným názvem „Než zazvoní“.  

 

Věříme, že si děti odnesly do nového školního roku spousty krásných vzpomínek, 

nezapomenutelných zážitků i nových kamarádů a my se budeme s tábory těšit opět za rok. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
Den spolků  
Sluníčko nám svítí a DDM Jednička vyráží na 

náměstí Václava Hanky prezentovat volnočasové 

aktivity pro děti, mládež a dospělé. Druhý ročník 

Dne spolků a možnosti volnočasových aktivit na 

Královedvorsku byl plný vystupujících, dětí i 

dospělých. Ve stánku DDM Jednička si děti 

mohly zahrát deskové hry, zkusit hru na ukulele, 

zalést si na horolezecké stěně nebo zajezdit RC 

modely.  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 

Možnost zapojit se aktivně do celé akce měly všechny spolky působící na Královédvorsku. 

Jednotliví zástupci byli osloveni s nabídkou účasti prostřednictvím e-mailu. Výzva k zapojení 



byla zveřejněna také v Novinách královédvorské radnice. Primárně toho využili všichni, kteří 

se zúčastnili prvního ročníku již v loňském roce,“ uvedla Lenka Křížová, ředitelka kanceláře 

MAS Královédvorsko. Na více než dvou desítkách stanovišť tak svou činnost představily 

DDM Jednička, Mateřské centrum Žirafa, Loutkářský spolek Klíček, Junák – český skaut, 

sport zastupovali královédvorští volejbalisté, házenkáři, softballisté, tenisté, fotbalisté, 

členové Cyklokroužku, gymnasté z SK MG 

Grácia, skokané na trampolíně z TJ Sokol 

Dvůr Králové nad Labem, dále zástupci TJ 

Sokol Lipnice, Sokolu Vítězná, nechyběli ani 

hasiči z SDH Dubenec nebo SDH 

Choustníkovo Hradiště, taneční skupiny 

Angeles Dance Group a TS Attitude, Klub 

Natura, Nízkoprahové zařízení Střelka, spolek 

Návraty 2017, Spolek pro Dvorek, šermíři z 

Legendy Aurea či záchranáři z Rescue 

Stopaři. Zájemci tak měli možnost získat 

informace o činnosti spolků, zhlédnout 

praktickou ukázku či se přímo zapojit. Nechyběl ani doprovodný program. „Lidem, kteří se 

věnují spolkové činnosti a organizaci volnočasových aktivit pro děti i dospělé, patří veliké 

poděkování, protože se této činnosti většinou věnují ve svém volnu a stojí je to hodně času a 

energie,“ podotkla královédvorská místostarostka Alexandra Jiřičková a dodala. „Již dříve se 

ve městě konal Den spolků, na tuto tradici jsme tak nyní navázali projektem Místních akčních 

plánů vzdělávání, který pro náš správní obvod realizuje MAS Královédvorsko. Jsem ráda, že 

se přihlásilo velké množství spolků, a díky tomu, že nám letos přálo počasí, na akci dorazila 

řada návštěvníků nejen ze Dvora Králové nad Labem, ale i z okolí. Už nyní se tak těšíme na 

další ročník. 

 

Zdroj: Královédvorsko.cz 

  

 
Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel – Den IZS 
Ve čtvrtek 3. září jsme v rámci krajské soutěže ve Vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel měli na náměstí připravená stanoviště pro děti s tématikou 

integrovaných záchranných služeb. Na děti u nás čekalo celkem 7 stanovišť. Mohli si u nás 

vyzkoušet Vodní biatlon s hašením ohně, Minigolf s hasicím přístrojem, dále se mohli projet 

ve šlapacích autíčkách nebo zdolat dráhu s hasičským autem na dálkové ovládání. Krom 

těchto praktických stanovišť na ně čekal i pracovní list zaměřený na tísňová čísla, řešení 

detektivního příkladu nebo úkol z dopravní výchovy.  

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
 
Zlatá tužka 
 
Celostátní literární soutěž Zlatá tužka slavila letos malé jubileum. Je to už 25 let, kdy se konal 

vůbec první ročník tehdy ryze královédvorské soutěže, s jejímž pokračováním se příliš 

nepočítalo. Vysoký počet účastníků, ale určil jinak. Dnes je akce tradiční a jednou 

z největších a nejprestižnějších soutěží Jedničky.  

Po ukončení letošního ročníku můžeme říci, že byl velmi úspěšný a to hned z několika 

důvodů. Po několika „hubenějších“ letech v posledních dvou opět roste počet prací – letos se 

zvedl na 70. Dá se říci, že i jejich kvalita byla poměrně vysoká, o čemž vypovídá 19 



oceněných prací. Markantní změnou je letošní velká účast a zároveň úspěšnost autorek a 

autorů z Moravy. Vyplatilo se důsledné obeslání mnohých škol ve velkých městech a téměř 

všech moravských DDM a SVČ propozicemi soutěže. Výsledky se k naší radosti dostavily. 

Zvlášť je potřeba se zmínit o Slavnostním vyhodnocení letošní Tužky. To bylo z důvodu 

korona virové nákazy přesunuto z května až na 16. září a o účast jsme měli obavy, tím spíše, 

že jsme obdrželi grant Ministerstva školství ČR, který dával možnost udělat z předání cen 

pěknou, důstojnou akci s bohatým programem. Je dobře, že se naše obavy nepotvrdily, ba 

naopak účast nás mile překvapila. V budově Městského muzea ve Dvoře Králové se sešlo za 

krásného počasí celkem 34 lidí – oceněných autorů a jejich rodičů i pedagogů. Nechyběli ani 

účastníci z velmi vzdálených míst – Brna, Ostravy, Vratimova, Blanska. Všeobecnou dobrou 

pohodu nezkazil ani nutný vstupní zdravotní filtr s měřením teploty a potřebnou dezinfekcí. 

Potěšila nás i účast zástupců města, ing. Jana Jarolíma, starosty města a Mgr. Alexandry 

Jiřičkové, místostarostky. Zúčastnila se také Bc. Dana Humlová, ředitelka Městského muzea 

ve Dvoře Králové, které patří poděkování za umožnění uspořádat tuto akci ve 

zdejších důstojných historických prostorách. Letošní finanční podpora Ministerstva kultury 

ČR nám dovolila připravit pro oceněné pisatelky a pisatele i jejich doprovod pestrý a bohatý 

program. Jeho součástí bylo mimo vystoupení královédvorské skupiny zabývající se 

historickou hudbou, exkurze do DUV Vánoční ozdoby a návštěva Umělecké slévárny HVH 

v Horní Kalné. Na krásné přehradě Les Království čekalo na závěr na zúčastněné autory malé 

překvapení – svezení auto veterány zpět do Dvora Králové. Potěšilo nás nadšení všech 

zúčastněných, kteří, na rozdíl od jiných ročníků, nepospíchali domů a na závěr odměnili 

připravený program velkým potleskem. Myslím, že celá akce byla i velmi dobrou propagací 

Královédvorska a celého Podkrkonoší. Na závěr se sluší poděkovat: Ministerstvu kultury ČR 

za grantový příspěvek, bez kterého by se tato akce nemohla uskutečnit, podpoře Města Dvůr 

Králové, které přispělo věcnými cenami i účastí svých představitelů, Nakladatelství Pavel 

Mervart za zajímavé knižní ceny pro vítěze, panu Rejlovi a jeho kolegům z Veteran Car 

Clubu Dvůr Králové za jedinečné zpestření programu. Dík patří i dalším účinkujícím a také 

mým kolegyním z Jedničky za pomoc při realizaci Slavnostního vyhodnocení. Nezbývá než si 

přát, aby se stejně vydařil i nadcházející, již XXVI. ročník Zlaté tužky.  

 
Výsledky XXV. ročníku celostátní literární soutěže Zlatá tužka 

 

téma Vládce hor Krakonoš – kategorie A /kategorie B bez účasti/ 
 

1. – 3. místo neuděleno 

Čestné uznání  Pán hor Krakonoš     Anežka Dvořáková   Třebechovice p. O. 
 

téma Veršování – kategorie A 
 

1. místo neuděleno 

2. místo  Zima ne-zima      Karolína Nesétová   Leština 

Čestné uznání  Kulíšek a kamarádi     Kristýna Motlová   Dvůr Králové n. L. 
 

téma Příběh – kategorie A 
 

1. místo  První písmena      Zuzana Semerádová  Svoboda nad Úpou 

2. místo  Co bude po smrti     Kristina Kytnerová   Brno, Bystrc 

3. místo neuděleno 

Čestné uznání  Kouzelný medvídek     Zita Brátová    Svoboda nad Úpou 
 

téma Veršování – kategorie B 
 



1. místo neuděleno  

2. místo  Diktatura      Eva Bajerková   Vratimov 

Čestné uznání  Mosty       Vojtěch Češek   Písek 
 

téma Příběh – kategorie B 

 

1. místo  Lež       Nina Sodomková   Záboří 

2. místo  Na každého jednou dojde    Petr Wurm     Nechanice, Tůně 

Čestné uznání  Tajemství školní knihovny    Veronika Glozarová  Brno 

   Vyprávěj mi příběh     Jana Stryková   Ostrava 
 

téma Veršování – kategorie C 
 

1. místo  Veršování na kaváren.stolku    Vendula Zelinková   Blansko 

2. místo  Dvě ztracené planetky    Kateřina Julíčková   Brno 

3. místo  Na paletě duše      Evelína Kolářová    Mokrosuky 
 

téma Příběh – kategorie C 
 

1. místo  Hotel California     Eliška Poledníčková  Chotěvice 

2. místo  Trampoty polyeth. pytlíku     Andrej Holoubek   Holubice 

   Doba soběstačná     Mayuri Vaculíková   Praha 6, Suchdol 

3. místo  Bojím se usínání     Denisa Korotvičková  Trutnov 

     

  

 

DDM Jednička na akci k výročí 750 let města 
 

DDM Jednička se v měsíci září zúčastnila také akce 

k výročí 750 let města Dvora Králové. Ve stánku 

nedaleko radnice si děti mohly zahrát deskové hry, 

otestovat svou jemnou motoriku na herním prvku, 

nebo si mohly nechat namalovat obrázek na obličej. 

V případě zájmů rodičům byla poskytnuta brožurka 

s volnočasovou aktivitou.  

Autor: Mgr. Alena Hušková   

 
 
 
 
 


