Úvodní slovo
Milé děti, vážení dospěláci 
Dostává se vám do rukou pilotní číslo občasníku DDM Jednička. Rádi bychom tak navázali
na tvorbu informačně zábavného materiálu, kterým můžete vyplnit volný čas, zkrátit si dlouhou
chvíli nebo se něco naučit. Tento rok budeme Jedničkoviny vydávat v nepravidelných
intervalech, protože současná epidemiologická situace dveře nejen DDM různě otevírá a zavírá,
a tudíž jen těžko dolaďujeme společné termíny.
Budeme rádi, když si v Jedničkovinách najdete oblíbenou rubriku nebo téma, zapojíte se
do soutěží, necháte se inspirovat k tvoření nebo návštěvě nějaké akce a podobně. Můžete s námi
být v kontaktu a posílat nám své odpovědi či tipy na to, co byste chtěli v Jedničkovinách číst,
na adresu jednickoviny@seznam.cz. Nové číslo najdete vždy na našich webových stránkách
či Facebooku, v tištěné podobě pak přímo v DDM nebo u našich přátel a některých organizací.
V tomto čísle je mnoho zajímavého! Od rozhovoru s místopředsedkyní družstva Vánoční ozdoby
Dvůr Králové nad Labem, paní Ivanou Rajsovou, přes námět pro vánoční vyrábění,
až po popletenou pohádku. Najdete zde ohlédnutí za uplynulými aktivitami v Jedničce i naše
smělé plány a výzvy do nového roku  Do něj bych ráda nám všem popřála hlavně pevné zdraví,
naději a úsměv na tváři.
Šťastné a veselé Vánoce přeje za celý tým pracovníku DDM Jednička Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka

Máme pro Vás jednoduchou
křížovku laděnou ve vánočních
barvách. Ve žluté tajence se
skrývá věc, která je v mnoha
rodinách jedním ze symbolů
Vánoc. Křížovku můžete vyluštit
jen tak pro radost, nebo nám
řešení pošlete na adresu
jednickoviny@seznam.cz.
Přinést či poslat ho můžete na
lístečku do poštovní schránky
Jedničky do 27. 1. 2021.
Nezapomeňte připojit jméno
a příjmení,
věk,
adresu
a emailovou
adresu
nebo
telefon. Z došlých tajenek vylosujeme 5 výherců, kteří od nás
obdrží drobnou odměnu.

Máme tu úkol pro menší děti. Máte rády pohádky? A uměly byste některou vyprávět? Tak to byste mi
mohly pomoci. Představte si, že do knížky plné známých pohádek vlezl zlobivý skřítek Čurbesík a svým
čarováním proměnil a popletl některé pohádky. Nevěříte? Tak si třeba přečtěte, co provedl s pohádkou
O Červené Karkulce, a zkuste popletená místa v ní správně převyprávět mamince nebo tatínkovi:
Babička slavila narozeniny. Maminka Karkulku poslala babičce popřát a samozřejmě přidala pár dárků.
Do košíčku vložila bábovku a lahvičku dobrého vína. Chybět nemohla ani kytička. Karkulka vyrazila na cestu,
která vedla přes les. V lese potkala vlka. Vlk se Karkulky ptal, kam jde a Karkulka mu řekla, že do Kauflandu
pro rohlíky. Vlk na to ale neskočil a běžel k babičce. Vlezl do chaloupky, olízal babičce obličej, lehl si pod
postel a usnul. Po nějaké době přišla Karkulka. Zaklepala a vstoupila dovnitř. Babičky, která ležela v posteli,
se postupně ptala, proč má tak velké brýle, proč má tak velká sluchátka a proč má tak velkou roušku.
Babička se otázkám Karkulky tak smála, až spadla z postele a tím probudila spícího vlka. Ten byl z probuzení
tak popletený, že sežral Karkulku i babičku a lehl si zpátky do postele, kde brzy usnul a začal chrápat.
Za chvíli jel kolem na lišce myslivec. Bylo mu divné, že se z domku ozývá chrápání, a tak zabrzdil lišku, dal jí
pro jistotu pod zadní pracky kameny, aby mu neujela z kopce, a otevřel dveře do chaloupky. Co je tohle?
V posteli se rozvaluje vlk a chrápe! Myslivce napadlo, co se stalo. Vlk sežral babičku! Myslivec vyndal
z kapsy papírový sáček od svačiny, nafoukl ho a bouchl: „Prásk!“ Rána způsobila, že vlk leknutím vyplivl
Karkulku i s babičkou a omdlel. Myslivec mu rozpáral břicho a naplnil ho nafouknutými balónky. Babička
s Karkulkou ho zatím držely za uši, aby předčasně neuletěl. Myslivec pak břicho vlkovi zašil a pustil ho
po větru. Vlk se probral, byl rád, že umí létat a zmizel v oblacích. Babička s Karkulkou poděkovaly myslivci
za záchranu, a protože všechno dobře dopadlo, všichni to pak společně oslavili. Z košíčku ochutnali bábovku
i víno. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Že si s tím poradíte?! A když ne, rodiče vám třeba trochu pomohou - jestli ještě nezapomněli pohádky.
Autor: Vladimír Jiřička 

Rošťák skřítek Čurbesík udělal nepořádek v názvech mnoha pohádek. Myslíte, že byste to zvládli
napravit? Přečtěte si zkomolený název pohádek a na vedlejší linku napište správný.
1. Alíděda a čtyřicet soustružníků

_____________________________________

2. Pták Plameňák a liška Kližka

_____________________________________

3. Tři zlaté klasy Děda Medvěda

_____________________________________

4. O perníkovém paneláčku

_____________________________________

5. O třech Madlenách

_____________________________________

6. Princezna a Večerníček

_____________________________________

7. Ledulka a sedm tajtrlíků

_____________________________________

8. Hůl nad bláto

_____________________________________

9. Šestero prskavců

_____________________________________

10. Tři superkáry

_____________________________________

Řešení nám pošlete na adresu jednickoviny@seznam.cz, nebo přineste na lístečku do Jedničky do 27. 1.
2021. Nezapomeňte připojit jméno a příjmení, věk, adresu a emailovou adresu nebo telefon. Z došlých
odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří od nás obdrží drobnou odměnu.

Jsou tu první Jedničkoviny a s nimi také první rozhovor. Ten měl původně proběhnout osobně, ale protože
vládní opatření neumožnilo osobní přítomnost dětí z mediálního kroužku, domluvili jsme se, že otázky
pošleme mailem. Při rozhodování, koho pro rozhovor oslovit, bylo velmi rychle jasno. Volba byla
jednomyslná a padla na podnik Vánoční ozdoby, DUV-družstvo. Nejen, že se jejich výrobky přímo vztahují
k nejkrásnějším svátkům v roce, které právě prožíváme. Zároveň jde také o „domácí“ firmu s dlouholetou
tradicí ve Dvoře Králové nad Labem. Na zvídavé otázky dětí z kroužku Mediální tvorby i pracovníků
Jedničky odpovídala milá a ochotná místopředsedkyně družstva, paní Ivana Rajsová:

Letošní rok je v mnoha ohledech jiný než všechny předchozí. Jak se
události spojené s pandemií projevily ve Vánočních ozdobách?
Bohužel pandemie naše družstvo zasáhla hned 2x. Na jaře, kdy jsme měli vyrobené zboží na velikonoční
svátky, a nyní znovu. Celá naše výrobní činnost směřuje k nejkrásnějším svátkům roku a kvůli vládním
nařízením jsme nemohli naše výrobky v dostatečném předstihu dostat k našim zákazníkům. Proto ztráty
z tržeb tuzemských prodejů budou obrovské.
Pandemie zasáhla i zahraniční trh, takže řada zákazníků, kteří si k nám jezdili vybírat, nepřijeli. Někteří
velcí a pro nás důležití zákazníci dokonce museli z důvodu pandemie ukončit činnost a proto i ztráty
v zahraničí budou v řádech milionů.
Mají Vaši pracovníci celý rok co na práci? Vánoční ozdoby si všichni logicky spojujeme s obdobím
Vánoc - nabízí se tudíž otázka, zda výroba běží po celý rok, nebo se sezonně nabírají brigádníci
v určitých obdobích? Doslova…Co se děje ve „Vánočkách“ v lednu?
Objem zakázek nám již posledních několik let nedovolí pracovat po celý rok. Většinou pracujeme na plný
výkon od března do konce října a v dalších měsících máme omezenou pracovní dobu na 3 dny v týdnu.
V loňském roce se nám podařilo navýšit odbyt tuzemska, a proto naši pracovníci mohli do práce nastoupit
již v únoru. To se ale v příštím roce nebude opakovat, protože i přes všechny kroky, které jsme podnikli,
nebude obrat našich prodejen kvůli uzavření z důvodů pandemie takový jako v loňském roce. Právě zboží
pro tuzemský trh vyrábíme z kraje roku a od března vyrábíme většinou exportní zakázky.
Je snadné získat a udržet si u Vás práci? Co musí pracovník ve výrobě umět? A vyrábějí ozdoby
i muži, nebo je to ryze ženská záležitost?
Pokud budeme mít dostatek zakázek, získat práci u nás není až tak těžké, ale naučit se ji až tak snadné
není. Je to z velké části o šikovnosti, trpělivosti a hlavně časové náročnosti. Naučit se kvalitně foukat jak
koule, tak i volné tvary, může trvat několik let a také malování není záležitostí týdnů, ale měsíců. V profesi
foukání máme i muže, ale všem profesím u nás vládnou ženy.

Prodáváte své výrobky do mnoha zemí světa. Kterou nejzajímavější destinací se můžete pochlubit?
Lze říci, do kterých nejvzdálenějších "koutů" světa se vaše výrobky dodávají? A je nějaká země,
které si jakožto odběratele nejvíce ceníte?
Ne každá destinace, která by se někomu mohla zdát nejzajímavější, třeba jako místo na dovolenou, musí
být nejzajímavější z hlediska vánočních ozdob. Ne každá třeba exotická země slaví vánoce tak jako
v křesťanských zemích. Naše zboží ale zdobí vánoční stromky téměř po celém světě od Ameriky,
přes Kanadu, Švédko, Španělsko, Anglii až po Austrálii i Nový Zéland. Nemohu říct, které země si nejvíc
cením, ale rozhodně pocit, že naše ozdoby jsou na druhé straně zeměkoule, je skvělý.
Společnost Vánoční ozdoby pořizuje výrobní komponenty od dodavatelů, kteří mohou prokázat
nezávadnost svých produktů ve smyslu norem Evropské unie (citovala jsem z vašich stránek).
Zajímalo by nás, jakým způsobem firma likviduje chemický odpad z výroby - například barvy,
lepidla, ředidla... a podobně?
Samozřejmě likvidace odpadů je otázka zcela na místě a naše firma vše řeší dle platných norem
a vyhlášek a to tříděním odpadů a likvidací přes firmy, které se tímto zabývají.

Každoročně se objevují nové módní trendy i v oblasti vánočních ozdob a výzdoby? Jaký je ten
letošní, co se barev a vzorů týká?
Toto je každoroční otázka řady lidí, ale můj názor je, že každý má svůj módní trend a i kdyby bylo módní
nevím co, bude se držet svého vkusu. Tradiční bílá, zlatá a červená jsou prostě barvy, které k vánocům
patří, ale samozřejmě do každého jinak zbarveného interiéru se nemusí hodit. Proto je naše nabídka barev
a dekorů tak obrovská, aby si vybral opravdu každý.

Můžeme Vaše ozdoby vidět i v rámci výzdoby v nějakých velkých nákupních centrech nebo na
vánočních stromech ve městech?
Bohužel ne. Dle mé vlastní zkušenosti nákupní centra volí výzdobu spíš z ozdob z umělé hmoty včetně
doplňků a to samé i na stromech ve městech, což považuji i za pochopitelné vzhledem k tomu, že naše
ozdoby jsou pro interiéry a déšť a sníh jim neprospívá. Ale můžete je vidět například na zámku Loučeň,
kde každý rok strojí stromky i našimi ozdobami.
Vaše družstvo bylo založeno v roce 1931. Když se přijdeme podívat na exkurzi, uvidíme kromě
současných kolekcí ozdob i nějaké historické kousky? Kde se můžeme o historii Vaší firmy
dozvědět více?
Opravdu historické kousky jistě uvidíte v městském muzeu, kde se nachází velká expozice,
která zachycuje výrobu vánočních ozdob od doby vzniku až po současnost. Stojí za to se tam jít podívat
a tuto stálou výstavu zhlédnout. Zde se můžete dozvědět mnoho o naší firmě, která bude mít příští rok
90-ti letou tradici.
Jsou pro vás plastové vánoční ozdoby velkou konkurencí?
Samozřejmě ručně vyráběné skleněné ozdoby se nemohou cenově srovnávat s plastovými ozdobami.
Ale dají se srovnávat co do zpracování. Řada zákazníků si považuje ruční práce a čínské plastové ozdoby
by si na stromek nedala. V posledních týdnech se mi několikrát stalo, že mi volala zákaznice a děkovala
za krásné ozdoby a chválila šikovné ruce našich zaměstnanců. Taková slova se strašně dobře poslouchají
a zároveň mě naplňují pocitem, že vše co v poslední době děláme, neděláme zbytečně.

Máte ve vaší firmě rádi Vánoce a dokážete je pořád prožívat jako významné a nejkrásnější období v
roce, když je vlastně máte stále?
Když k nám někdo přijde a vidí všude ty krásně nazdobené stromky, většina z nich říká, že máme vlastně
Vánoce celý rok. Je pravdou, že vánoční svátky jsou pro nás časem odpočinku, protože po náročných
týdnech, kdy se snažíme, abychom uspokojili všechny zákazníky, máme konečně čas na ty svoje Vánoce.
A doufám, že nemluvím jen sama za sebe, Vánoce mám stále ráda a těším se na ně stejně jako ti, co si
k nám chodí vánoční ozdoby jen nakupovat.

Co byste si ve vaší firmě přáli do nového roku nejvíce?
Přáli bychom si, aby ten příští rok byl lepší než ten letošní a to nejenom u nás, ale v celém světě. Přáli
bychom si stále spokojené zákazníky, kteří se k nám budou vracet. Přáli bychom si více zakázek,
abychom měli více práce pro naše zaměstnance a hlavně bychom si přáli hodně zdraví a v novém roce jen
to nejlepší.
A k tomuto přání se připojujeme také my všichni z DDM Jednička. Štěstí, zdraví a lepší časy pro všechny,
kteří si to zaslouží  Děkujeme za rozhovor a držíme pěsti, aby v nadcházejícím roce měly Vánoční
ozdoby mnoho spokojených zákazníků a mohly Dvoru Králové nad Labem dělat čest a dobré jméno
i nadále.

Moji velkou oblibou je vaření a proto navštěvuji již třetím rokem kroužek Veselá vařečka v DDM Jednička.
Naučila jsem se mnoho výborných jídel, navíc každý měsíc cestujeme do cizích zemí a vaříme jejich typické
jídlo. Kroužek není jen o vaření, ale i o rozšiřování kulinářských vědomostí.
Jelikož se blíží Vánoce, chtěla bych se s Vámi podělit o můj oblíbený recept na Jeselské dortíčky. Tento
recept získala moje maminka od své kamarádky. Protože se nám osvědčil, děláme ho každý rok již řadu let.
Co budeme potřebovat:






300g hladké mouky
250g tuku
20g kakaa
70g cukru moučky
špetka skořice

Začneme tím, že si odvážíme všechny sypké suroviny, ke kterým přidáme tuk a uhněteme vláčné těsto.
Vypracované těsto necháme přes noc odpočinout.
Druhý den si vybereme vykrajovátka různých tvarů. Já vykrajuji tvary, které se dobře slepují, třeba srdíčka,
hvězdičky nebo kolečka. Vykrájené tvary dáme na plech vyložený pečícím papírem. Plech strčíme do vyhřáté
trouby a pečeme na 180°C asi 8-10 minut.
Upečené cukroví necháme vychladnout a poté slepujeme nuttelou. Slepené cukroví ozdobíme dle vlastní
fantazie, například lískovým oříškem, bílou čokoládou nebo namočíme v čokoládě a posypeme barevným
sypáním.
Cukroví je křehké a v puse se rozplyne. Doufám, že toto cukroví bude chutnat i vám, jelikož čokoládové
cukroví chutná snad každému.
Autor: Anna Rückerová

Dům dětí a mládeže Jednička a Redakce časopisu Krkonoše + Jizerské hory

vyhlašují XXVI. ročník celostátní literární soutěže ZLATÁ TUŽKA
Posílejte nám své práce na téma:
1. VERŠOVÁNÍ
básnička z vlastní hlavy
2. PŘÍBĚH
vlastní zážitek nebo vymyšlený příběh
3. NOVÁ KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
vlastní pohádkový příběh z Krkonoš
Zúčastnit se mohou děti a mládež v těchto věkových kategoriích:
A / 10 – 12 let
B / 13 – 15 let
C/ 16 – 20 let
Pozor, uzávěrka soutěže je už 15. ledna 2021
Podrobné propozice soutěže si můžete přečíst na webových stránkách a Facebooku
Jedničky.
Vraťme se ale na chvíli k letošnímu 25. ročníku této soutěže, který se velmi vydařil.
Hodnotili jsme celkem 70 prací od 67 autorů. To je více než ve dvou předchozích ročnících.
Zúčastnili se pisatelé z mnoha míst naší země, zaznamenali jsme zejména velký nárůst
moravských autorek a autorů. Potěšila nás i kvalita prací – 19 jsme jich ocenili. Byla mezi
nimi také práce Kulíšek a kamarádi Kristýny Motlové ze Dvora Králové, která získala čestné
uznání v nejmladší kategorii.
Velkou radost jsme měli i ze závěrečného Slavnostního vyhodnocení Zlaté tužky.
Konalo se za krásného počasí 16. září 2020. Posun akce z května, způsobený koronavirem,
neměl naštěstí žádný vliv na účast oceněných pisatelů. K našemu velkému překvapení jich
dorazilo přes 30! Autorky a autoři si odvezli hezké ceny a trofeje a byl pro ně připraven
bohatý program. Navštívili jsme Vánoční ozdoby a Uměleckou slévárnu HVH, poslechli si
starou hudbu, prohlédli přehradu Les Království. Ocenění účastníci se také svezli v auto
veteránech. Potěšilo nás nadšení, s jakým všichni hodnotili program. Bylo to důstojné
a velmi příjemné zakončení jubilejního ročníku naší celorepublikové soutěže.
Na ukázku představujeme dvě z oceněných prací. Autorkou vítězné básně
z kategorie C je Vendula Zelinková z Blanska.

Hořkost spláchne hořká káva,
káva horká jako láva.
Nečekej, kdo ti prsten navleče,
nehoň čas, nebo uteče - psát v kavárně je klišé.
Báseň na účtenku - pro Zdenku:
Pokud se jmenuješ Zdenka,
je to fajn, protože Zdenek je málo.
A pokud ne, máš asi jiné hezké jméno.
Nepiju kávu,
piju rovnou lávu,
jsem sopečná žena
a jmenuju se Zdena

Druhé místo mezi Příběhy v kategorii C si odnesla Mayuri Vaculíková z Prahy 6

Tak, jako každé ráno i dnes se sešly ženské z vesnice před kostelem, aby společně navštívily
jedinou obecní sámošku. Prázdné ledničky netrpělivě čekaly na denní porci potravin. Jenže
dnes, dnes nebylo něco v pořádku. Dveře krámku byly zavřené a na nich cedulka. Babka
s nejlepším zrakem na dálku již pár metrů před sámoškou nahlas četla: „NA-VŽD-CKY ZA-VŘENO.“ „Co to má znamenat?“ durdily se báby. Že by se starý Kábrtěnce, majitelce místních
Potravin, něco stalo? Aby zvěděly více, kdosi přinesl denní listy a babka s nejlepším zrakem
nablízko četla, tentokrát potichu, aby pak svými slovy mohla shrnout situaci: „Krachla kvůli
EET.“ To bylo nadělení, průšvih, malér! Do města se supermarketem daleko a dědci doma
hladoví. Co teď? Manželky se rozprchly do svých domů poradit se s manžely.
Doma u starých Popelků to chodilo přesně
podle pořekadla muž je hlava rodiny, ale žena
krk, který s tou hlavou hýbá. Dědek Popelka
byl vyhnán do lesa na houby, aby měla
Popelková z čeho vařit večeři. Což o to, houby
rostly, ale děda se vzmohl jen na povzdech:
„Mykologem jsem se nenarodil.“ Hub dost,
ale ponětí o jejich druhu scházelo. „Nějaké
sebrat musím.“ říkal si Popelka a tak si zvolil
systém, podle kterého bude plnit košík.
Umínil si sebrat právě takové, které se mu budou líbit. Nejvíce mu padly do oka barevné
a puntíkované, připomínaly mu mládí — mladou Popelkovou v letních šatech. Zakrátko byl
proutěný košík plný a dědek hrdý na svůj úlovek se vydal k domovu. Očekával pochvalu,
nicméně ta se nedostavila. Bába spatřivši houby, nazvala manžela mamlasem a hleděla,
čím by ho praštila. Vytáhla z knihovničky první knihu, která jí přišla pod ruku a bác s ní
dědkovi o hlavu. Musel se vydat zpátky do lesa. Schoulil se s čerstvou boulí pod borovici,
která stála na kraji lesa, a podíval se, jakou že knížkou ho manželka praštila. A hele! No ne!
Velký atlas hub. Dědek si nasadil brýle nablízko a pečlivě prostudoval kapitolu jedlých hub.
Nasbíral jich plný koš, i když se mu zdaleka tak nelíbily jako ty, které přinesl domů prve.
Tentokrát byl pochválen. Zatímco Popelka čistil hřiby, babka rozehřívala pánvi na smaženici.
Tímto se započala doba soběstačná.
Těšíme se, že se třeba i mezi vámi, čtenáři Jedničkovin, najdou „psavci“, kteří se
s námi podělí o vlastní básně či příběhy!

Novou soutěž na vyznačené stezce s obrázky, otázkami a
úkoly najdete v podharťském lese
(start na panelové cestě u
vodárny). Skřítci Všudybýlkové ji
nachystali pro malé děti s rodiči i
pro menší školáky (1. – 5. třída).
Dozvíte
se
na
ní
mnoho
zajímavého, třeba kde se vzaly zdejší skalky a balvany,
odkud a kam teče Hartský potok, co je doupný strom a kdo
v něm žije, jak se vyznat v turistických značkách…
Na cestu potřebujete pouze tužku a
papír nebo si můžete odpovědi
zaznamenat do mobilu.
Správné
řešení
otázek
získáte
v Jedničce. Odpovědi označte heslem LESNÍ STEZKOU a
vhoďte do schránky v DDM nebo odešlete na mail:
vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz Nezapomeňte uvést
své jméno, adresu, telefon, příp. mail. Na konci ledna 2020
vylosujeme ze správných odpovědí několik účastníků,
které odměníme zajímavými cenami.

Využijte dny čekání na Vánoce nebo začátek nového roku
k vycházce do přírody, zpestřené zajímavou soutěží!

K Vánocům samozřejmě neodmyslitelně patří vánoční stromeček. Tenhle původně
německý zvyk u nás zdomácněl až na konci 19. a počátku 20. století. Máme tu ale mnohem
starší zvyk, který vznikl vlastně tak trochu náhodou podle rčení: “ Všechno špatné je k něčemu
dobré“. Jde o stavění betlémů. Škoda, že tenhle obyčej už dnes asi není tak rozšířený jako dřív.
Nebo i vy máte doma betlém? U nás doma stavíme už od roku 1969 papírový pražský betlém
Vojtěcha Kubašty.
Vraťme se ale na úplný počátek. Víte, jak se přihodilo, že ve spoustě českých
a moravských vsí začaly vznikat betlémy? V roce 1562 řád jezuitů sídlící v Praze ve svém
kostele nedaleko Karlova mostu před Vánocemi poprvé postavil betlém. Pro lidi to byla
novinka. Určitě si ho zvědavě a se zájmem prohlíželi. Protože měly kostelní jesličky úspěch,
začali je postupně stavět i v dalších chrámech,
nejprve v Praze, pak postupně po celé zemi.
V 18. století už bylo vystavování jesliček po celé
zemi úplně běžnou věcí. Pak ale nastoupil
na trůn císař Josef II., zastánce nových,
pokrokových myšlenek. Tuhle dobu nazýváme
osvícenstvím. Císaři se betlémy v kostelech
vůbec nelíbily. V r. 1782 tak vydal nařízení,
kterým vystavování betlémů v kostelech
zakázal. Dokonce ho prohlásil za „církve
nedůstojné a přímo dětinské“. Josef II. určitě
netušil, co svým zákazem způsobí. Betlémy tak z kostelů náhle zmizely, mnohé byly, bohužel,
i zničeny. Asi si dovedete představit, jak byli lidé zklamaní, když na Vánoce v kostelech našli
jen prázdné místo.
A pak to přišlo. Český člověk je přece šikovný. Ledacos dokáže a je mistrem
improvizace. Na venkově a nejen tam, se našla spousta šikulů, kteří pracovali se dřevem,
třeba řezbáři a truhláři. Přidali se i šikovní laici, kteří to prostě zkusili. A začaly se dít věci!
Vznikaly svérázné pozoruhodné domácí betlémy, které postupně zobrazovaly i to, co kolem
sebe jejich tvůrci viděli. Neměly tak už ryze náboženský smysl, ale čím dál více světský. K Boží
rodině, třem králům a pastýřům s ovcemi přibývají postavy prostých darovníků, vedle chléva
se objevují další stavby znázorňující venkovskou či městskou krajinu. K jejich vytvoření
posloužil dostupný přírodní materiál – mech, dřívka, větvičky, kamínky, doplňuje je lepenka
či kousky sklíček nebo
zrcátek znázorňující vodní hladinu. Některé
betlémy dostávají mechanický pohon a stávají
se pohyblivými. Pro tento účel vznikají další
figurky, které nepřinášejí
dary, ale pohybem představují svou práci nebo
jinou činnost. Neméně
starou tradici u nás mají
betlémy papírové. Byly
jednodušší na zhotovení,
levnější a také mnohem

lépe skladné a snadněji ochranitelné proti myším a červotoči. Jak rostla obliba betlémů
i poptávka po nich, vznikaly celé oblasti jejich výroby, jakási betlemářská centra. Jedním
z nich bylo i naše Podkrkonoší.
Obliba jesliček dosáhla vrcholu v 19. století. Lidové, umělecky hodnotné jesličky však
začaly v druhé polovině 19. století vytlačovat průmyslové výrobky ze sádry, papíru a jiného
materiálu.
České a moravské betlemářství
má dnes nezastupitelné místo v naší
kultuře a můžeme se jím právem
pyšnit. Mnoho našich betlémů je
opravdu proslulých. Připomeňme
třeba ten Třebechovický. Již r. 1967 se
stal
senzací
výstavy
EXPO
v Montrealu. Zhlédla ho i britská
královna Alžběta II. Dnes je Národní
kulturní památkou. Další náš betlém,
známé Krýzovy jesličky, je dokonce
zapsán v Guinnessově knize rekordů
jako největší lidový pohyblivý betlém
na světě. Je 11m dlouhý a našli byste
ho v Jindřichově Hradci. A tak bychom
mohli pokračovat dál. Pozoruhodných
betlémů je u nás spousta.
Až si budete chtít v čase adventu a Vánoc udělat hezký výlet, jestli to koronavirus
dovolí, jeďte se podívat na některý z betlémů. Z těch nejbližších doporučuji již zmiňovaný
Třebechovický v Třebechovicích pod Orebem nebo třeba jesličky Jáchyma Metelky v zámku
v Jilemnici. Určitě nebudete litovat.
Autor: Vladimír Jiřička

Co je třeba:







Postup:

lepidlo rozpustné ve vodě (Herkules nebo lepidlo na tapety)
přízi
háčky
misku
vodu
malé nafukovací balonky
třpytky

Smíchejte do misky lepidlo s vodou. Poměr se liší podle hustoty lepidla, ale obvykle to vychází
na lepidlo a vodu v poměru 1:2.
Nafoukněte balonek a libovolně jej omotejte provázkem. Nakonec jej ustřihněte a zasuňte
pod jeden z provázků, aby se neuvolnil.
Namočte do misky s lepidlem a nechte provázky nasáknout.
Posypte třpytkami a pověste.
Po ztuhnutí propíchněte balonek, vyjměte a přidělejte háček.
Autor: Petra Budinová

V pátek 6. listopadu byla vyhlášena IV. kuchařská
výzva – vytvoř si tvarohovou svačinku na distanční
výuku. Do této soutěže se zapojilo celkem 8 dětí.
1. Vilém Šulc - 119 liků
2. Anna Rückerová - 49 liků
3. Vojtěch Rücker - 39 liků
4. Andrea Hamanová - 21 liků
5. Antonie Flečková - 15 liků
6. Vojtěch Barák - 12 liků
7. Vítek Palán a Jan Voňka - 11 liků

V aktivitě však DDM Jednička pokračovala dál
a vyhlásila výzvu „Podzimní tvoření z listů“. Do této
aktivity se pustily celkem 2 děti z kroužku Kutílek.
Podzimní soutěž ,,Dlabeš...dlabem...dlabeme" je
akce, která byla vyhlášena prostřednictvím FB
stránky. Jedná se o soutěž o nejhezčí vydlabanou
dýni. Této soutěže se zúčastnilo celkem 12 děti. Tři
nejlépe likově ohodnocené dýně získaly krásné
odměny.
1. místo Barča Dohnalová
2. místo Lucka a Týnka Kubicovi
3. místo Jiřík Morávek

DDM Jednička se zapojila do akce Krabice od bot.
Do krabice jsme vložili dárečky pro chlapce 11 – 12
let. Věříme, že mu udělají pod stromečkem radost.

Od středy do pátku (25. – 27. 11. 2020) jsme se
pustili do vánoční výzdoby. Oslovili jsme lůžkové
zdravotnické zařízení Vividus east Dvůr Králové nad
Labem a Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem s nabídkou výroby vánočních dekorací. Obě
organizace reagovali velice kladně a my v DDM
Jednička si vytvořili „vánoční atmosféru“
při tvořivých činnostech. Radost udělalo 5 adventních věnců, 10 velkých aranžmá a 10 malých
aranžmá, dále pak závěrné dekorace z papíru
a 50 papírových stromečků.

30. 11. 2020, 1. a 2. 12.
2020 se kolektiv DDM
Jednička vypravil do
ulic Dvora Králové.
První kroky však vedly
na Českou poštu, kde si
šest pošťáku z DDM
Jednička přebralo cca
54 krabic, celkem tedy
3.240 ks Radničních
novin s kalendářem.
Celá tři dopoledne
jsme strávili na čerstvém až mrazivém
vzduchu.

Zdroj: Královedvorsko
Veškeré fotografie byly pořízeny ve Družstvu Umělé Výroby – Vánoční ozdoby.

Sofia Geislerová, Tereza Francová, Petra Budinová, Adam Poláček – děti z kroužku Mediální tvorby
Anna Rückerová – kroužek Veselá vařečka
Iveta Hanušová, Ája Hušková, Vláďa Jiřička – pracovníci DDM Jednička

