
 

Podzimáček  

PODZIMÁČKA z Jedničky poznalo již mnoho dětí 

z mateřských školek, které k nám do DDM většinou 

v říjnu přichází na oblíbený vzdělávací program již 

více než 10 let. S Podzimáčkem si děti vypráví o všech 

ročních obdobích ale zejména o podzimu – jak se 

mění příroda a počasí, jak se zvířátka chystají na 

zimu, které svátky se na podzim slaví, jaké dozrává 

ovoce a zelenina a podobně. Děti si vyzkouší poznat 

po hmatu podzimní plody, posbírat listí a vytřídit je 

podle podzimních barev, překonají trasu s překážkami 

stejně jako ptáčci, kteří odlétají do zimních krajin, 

ochutnají podzimní ovoce a zeleninu, na vlastní kůži pocítí podzimní počasí s jeho větrem, deštěm a 

mlhou a mnoho dalšího. Letos k nám zavítaly děti z MŠ v Libotově, a přestože některé z nich byly 

ještě hodně malinké, zvládly všechny úkoly na jedničku a vysloužily si tak památeční medaili.  

 

Autor: Sylvie Černotová  

Škola Bonsají 

V sobotu 9. října 2021 se na zahradě DDM 

uskutečnila krásná výstava bonsají, která byla 

uspořádána za pomoci členů České bonsajové 

asociace v čele s Lukášem Prausem. K vidění 

bylo nespočet rostlin, různých druhů a tvarů. 

Vystaveny byly i Suiseki – horniny tvarované 

přírodními vlivy. Během dne probíhaly 

komentované prohlídky a návštěvníci se tak mohli dozvědět spousty 

zajímavých informací o pěstování bonsají a podívat se, jak se taková správná 

bonsaj tvaruje. Děkujeme členům České bonsajové asociace za organizaci 

takové to krásné akce a těšíme se na další ročník této výstavy. 

Autor: Mgr. Tereza Dobiášová  

 

 

„Odložený“ Juniorfilm  

Jednotlivé ročníky filmového klání mladých amatérských filmařů probíhají obvykle na jaře, 

vždy s odstupem přibližně jednoho roku, avšak covid zavedený pořádek dočasně (tedy 

doufáme) změnil. Nejenže 26. ročník v roce 2020 proběhl pouze online, také ročník 27. byl 

poznamenán lockdowny a omezeními a jeho prezenční forma byla z tradičního března 



posunuta na podzim roku 2021. Přes 

veškeré obavy, zda se epidemická 

situace ještě více nezhorší a zákazy 

nezpřísní, Juniorfilm ve druhém 

říjnovém týdnu proběhl, a to s celým 

doprovodným programem. Již v 

úterý 12. října 2021 bylo možné 

zhlédnout tradiční předprojekci, 

kterou navštívila necelá stovka žáků 

ze ZŠ Schulzovy sady a SPOŠ. 

Protože bylo nutné dodržet opatření 

spojená s homogenitou jednotlivých 

skupin diváků, 

nebylo samozřejmě možné naplnit kino jako obvykle. I tak ale na předprojekci dorazilo 

početné publikum. Stejně tak úspěšná byla i pohádková projekce pro děti z MŠ. Ty na úvod 

promítání přišla pozdravit Pohádková Popleta, která připravila soutěž o krásné knihy, 

sladkosti a drobné dárky. Úspěšně proběhly také filmařské workshopy zaměřené na  

animovanou tvorbu. Samotné soutěžní klání 

se pak odehrálo během 2 dnů a čtyř 

projekčních bloků za přítomnosti odborné i 

dětské poroty. Těšit jsme se tak mohli opět z 

přítomnosti mnoha známých, a ve filmové i 

televizní branži významných, tváří. 

Nechyběl ani patron soutěže, filmový 

producent Tomáš Magnusek. Pro účastníky 

byl připraven workshop studia Aeroškola a 

praktická beseda s animátorem Jaroslavem 

Nyklem. Amatérských filmařů se tentokrát 

sešla pouze hrstka, zato měl ale Juniorfilm 

příjemnou účast z řad veřejnosti. Pro prvních 

třicet návštěvníků byly připraven zdarma popcorn a tímto velice děkujeme pizzerii 

Vale Pizza za tento dar. Poděkování patří také společnosti Carla, s. r. o., která věnovala dětem 

čokoládové kalendáře (zatoužila po nich ale i dospělá 

porota :)). Partnerem soutěže byl letos opět Český 

Rozhlas Hradec Králové a město Dvůr Králové nad 

Labem. Z dotačního programu soutěž opět podpořili 

Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury, kterým 

patří obrovské poděkování. Velmi nás také těší, že nás 

svou přítomností na soutěži poctila paní Ing. Alena 

Kunčíková právě z Ministerstva kultury. Velkou 

pozornost věnoval letošním 

snímkům také pan starosta Ing. Jan Jarolím, který nejen 

že celou soutěž oficiálně odstartoval, 

ale také velkou část projekce osobně zhlédl a nechyběl 

v samotném závěru. Ocenění města získal snímek ZUŠ 

Vimperk s názvem Amazi, který byl posazen do 

prostředí Afriky a prostřednictvím animovaných zvířat 

a prostředí diváky krásně propojil s místní zoo. Během 

soutěže došlo i na ocenění autorů, jejichž snímky 

postoupily do celostátního kola 

partnerské přehlídky Malé vize organizované NIPOS 

ARTAMA. Co dodat závěrem? Že nás nesmírně těší, že 



řada ocenění zůstala takříkajíc doma. Hned několikrát si pro cenu přišla královédvorská 

gymnazistka Sofia Geislerová za snímek Home office, ceny získal i Daniel Fikar z kroužku 

animace Filipa Pýchy nebo děti z animačního příměstského tábora. Věříme, že březen 2022 

přinese Juniorfilm takový, jaký ho známe a máme rádi.  

 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

 

Sobotní keramika  

Cílem této akce bylo zejména nabídnout účastníkům ZÚ „Keramika pro příchozí“ možnost 

nahradit zrušené lekce z důvodu lockdownu v době pandemie Covid19 v loňském školním 

roce. V tomto ohledu ale akce nesplnila očekávání, neboť z těchto účastníků se nepřihlásil 

nikdo. Avšak naopak se projevil nečekaný zájem ze široké veřejnosti.  I přes trvající omezení 

ohledně covidu se akce zúčastnilo celkem 11 zájemců z 15 přihlášených a to zejména rodičů s 

dětmi. Všichni si vymodelovali spoustu zdařilých výrobků a příjemně strávili čas při tvůrčí 

činnosti. 

Autor: Sylvie Černotová  

Ať žijí duchové  

I když z počátku panovaly velké obavy 

ohledně účasti z důvodu pandemie 

covid, onemocnění dětí či vedoucích a 

dodržování platných nařízení, vše se 

nakonec zvládlo bez potíží a účast byla 

solidní - 17 dětí z 20 přihlášených. 

Náplň akce byla koncipována s ohledem 

na Halloween, takže děti dlabaly dýně, 

vyráběly duchy z balónků, havrany ze 

špalíků a strašidelné tašky a nechyběly 

ani zábavné hry a soutěže. Protože se 

opět sešla skvělá skupinka dětí s chutí ke 

tvoření, panovala v Jedničce skvělá, 

pohodová nálada a všichni dohromady jsme si podzimní prázdniny bezvadně užili. 

 

Autor: Sylvie Černotová  

 


