
 

Bylo, nebylo v Jedničce aneb S vidinou lepších zítřků   
 

Období druhé vlny „covid-pandemie“ nebylo snadné ani pro DDM. Sotva se kroužky 

otevřely, přišel celorepublikový lockdown a tak se dveře Jedničky zase zavřely. S nadějí, že 

v polovině listopadu provoz obnovíme, jsme vytrvale vkládali příspěvky na 

www.mitkamjit.cz, pořádali výtvarné, rukodělné i kulinářské výzvy a soutěže, nabízeli online 

výuku a podobně. A když už byl listopad ve své druhé půlce, spustili jsme individuální výuku 

pro zájemce. Také jsme se pustili do vánoční výzdoby pro lůžkové zdravotnické zařízení 

Vividus east Dvůr Králové nad Labem a Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem. Sem 

také posíláme nahrávky s informacemi pro klienty zařízení a z vysílání, na kterém se podílejí i 

děti z kroužku Mediální tvorby. S příchodem prosince jsme se navlékli do teplých bot a 

kabátu a s balíky Radničních novin vyrazil na „Tour the Dvůr“. Pošťáci z Jedničky si 

vyzvedli cca 3 250 kusů novin a po tři dopoledne křižovali městem od schránky ke schránce. 

Také jsme se moc rádi zapojili do projektu Krabice od bot. Do této krabice jsme nachystali 

dárky pro chlapce ve věku 11 – 12 let. Těšit se může na tričko, knížku, psací potřeby či sešit a 

box na jídlo. Věříme, že dárek udělá pod stromečkem radost. Také jsme vydali nultý ročník 

občasníku Jedničkovin, ve kterém se dozvíte spoustu zajímavostí a můžete i soutěžit.  

 

Od pondělí 7. prosince se sice na základě usnesení vlády mohla částečně obnovit naše činnost, 

ale s přihlédnutím k aktuální situaci, personálním, organizačním a provozním možnostem se 

návrat účastníků k zájmové činnosti neuskutečnil.  

 

Máme samozřejmě naději, že na začátku nového roku budeme moci kroužky otevřít a přivítat 

zpátky všechny děti i dospěláky. Zrealizovat naplánované akce, které najdete v příloze Kde 

Co a začít plánovat Karneval, Juniorfilm nebo třeba oblíbenou přespávačku Noc v muzeu. 

Držme si palce a věřme, že bude možné vše zorganizovat, byť samozřejmě za předpokladu 

dodržení zvýšených hygienických opatření. Sledujte proto, prosím, naše stránky, Instagram i 

FB.  
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