
 

První příměstský tábor Jedničky odstartoval prázdniny hned 1. července  

Stalo se již tradicí, že pásmo příměstských táborů v DDM Jednička zahajují „Šikovné ručičky“. Nejinak 

tomu bylo i letos, kdy se hned první prázdninový den sešlo v Jedničce pětadvacet dětí, aby zde 

strávily pět dní nabitých zejména tvořením, hrami a zábavou. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale 

protože jsme stále něco kutili a vyráběli, utíkaly nám táborové dny rychle jeden za druhým i přes 

neustálý déšť a zamračené nebe.  

Přestože se na tomto táboře každoročně sejde více holčiček než kl uků, přišli si na své tentokrát i 

hoši. Náplň rukodělných aktivit byla totiž letos hodně zaměřena na klasické manuální a řemeslné 

dovednosti. Hodně jsme pracovali se dřevem a děti si na jednoduchých výrobcích vyzkoušely 

například i zatloukání hřebíků. Rodiče se tak museli vypořádat i se situací, kdy si na konci dne 

odváděli z tábora své děti a k tomu kus špalku v podobě zahradního skřítka nebo kousek prkénka 

s obrázkem plným hřebíků. 

Ke slovu přišly ale i klasické tvořivé a výtvarné činnosti. Děti si vyzkoušely novou techniku zdobení 

triček „létajícími barvami“, smaltování lžiček na vařiči, vyráběly náušnice z motýlích křídel, náramky 

z brček, králíčky z ponožek, trolly z dřevěných špachtlí a podobně.  

Prostor zbyl i na různé hry a zábavu a nechyběly ani nečekané komické situace – jako například při 

stavbě věže ze špaget a marshmallow, kdy se tyto měkké bonbony dětem doslova rozpustily v rukách 

a místo věží jsme měli ulepenou tělocvičnu a od hlavy až k patě také všechny táborníky  

I přes veškerá omezení a zvláštní opatření, která bylo nutné dodržovat kvůli pandemii Covid 19, jsme 

si všichni tábor náramně užili. A já pevně věřím, že za rok už se sejdeme bez testů a roušek opět s tak 

skvělou a šikovnou partou dětí již na osmém příměstském táboře „Šikovné ručičky“. Hezké léto všem! 

Autor: Sylvie Černotová, dis. 

Zájezd do Chorvatska – Píseň moře 

I přes různá opatření týkající se cestování během Covidu-19 

jsme se rozhodli vypravit alespoň jednu skupinu rodičů s dětmi 

k moři. Téma bylo tajemné a magické… Píseň moře… co děti 

čekalo, nikdo nevěděl, ale po příjezdu se vše ukázalo jako 

jasné. Zlá sova Macha brala našim příběhovým kamarádům 

emoce. A co by to bylo za dovolenou bez emocí, proto děti 

museli spojit své síly a velkou sovu Machu přemoci a zajistit 

návrat emocí všem našim 

kamarádům. Naštěstí sovu 

Machu nezajímal žádný z účastníků zájezdu. Takže si děti, babičky 

a dědové, maminky i tatínci mohli užívat, odpočívat a radovat se 

z moře, bazénů, výletů, dobrého jídla a pohody. Děti si během 

programu vytvořily spoustu zajímavých výrobků, ozdobily trička, 

pluly lodí a vyhlížely delfíny. Chybět nemohly ani sportovní a 

týmové hry a samozřejmě spousta zábavy jak ve vlnách, tak i na 

vodních atrakcích v bazénovém komplexu hotelu Delfín.  



 Autor: Mgr. Alena Hušková  

Na skok do pohádky 

 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

V pravěku  

 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová 

 

Stanový tábor – Mafie 

Poslední červencový týden Jedničku obsadili 

Mafiáni. Přes to, že je naším zvykem hned 

první den stavět stany, letos jsme je kvůli 

dešti stavěli až v úterý a první den spali 

v tělocvičně a ve společenské místnosti. Po 

krátkém seznámení jsme tak „vpadli“ rovnou 

do příběhu italských přistěhovalců, kteří se 

nejprve museli dostat do svého nového 

města, poznávali Ameriku, pracovali v Pizzerii, 

nebo přijímali lukrativní práce od kravaťáků.  

Druhý den jsme se vydali soukromým 

autobusem do Hradce Králové na Laser game, 

kde si děti vyzkoušely své dovednosti ve 

střelbě a každý oddíl si zahrál celkem tři hry proti jiným oddílům.   

Jelikož se blížila polovina tábora a děti už tušily, že s kravaťáky to není jen tak, ve středu pravda 

konečně vyšla najevo a účastníci tábora zjistili, že pracují pro mafiány a že nezbývá nic jiného, než se 

k nim přidat. I to byl však úkol nelehký, protože je čekala vstupní zkouška. Poté již začal hon za co 

nejvyšší prestiží, jelikož rodina s nejvyšším počtem příznivců se měla stát nástupcem rodiny Dona 

Bossianiho . Na děti pak čekaly další úkoly jako pašování různých produktů z Mexika, nakládání 

pašovaných věcí do vlaku, přestřelka či noční sběr zlata.  

Děti se však mohly těšit i vyrábění, kdy bylo jejich úkolem ozdobit si tričko pomocí lítajících barev a 

nechyběla ani výroba automobilů z nasbíraného materiálu z lesa. Ve čtvrtek večer si účastníci také 

vyzkoušeli, jaké je to sázet v kasínu a většina zjistila, že málem prodělala i své kalhoty.  No a 

samozřejmě nechybělo ani pravidelné hraní Městečka Palerma. 

Závěr tábora se však rychle blížil, a proto bylo třeba vyklidit stany, zbourat je, vyfotit se a nechybělo 

ani vyhodnocení všech oddílů a zjištění, kdo se stane nástupcem rodiny Dona Bossianiho. Věříme, že 

se tábor všem zúčastněným líbil a těšíme opět na viděnou! 

 

Autor: Mgr. Veronika Málková  



Sherlock Holmes 

První srpnový týden jsme strávili ve společnosti Sherlocka Holmese. 

Po seznamovacích hrách na děti čekaly přijímací zkoušky do 

Detektivní akademie Sherlocka Holmese a rozdělení do detektivních 

kanceláří. Nechybělo ani focení „průkazovek“, snímání otisků prstů a 

vyplňování průkazek detektivů. V průběhu akademie si děti vyrobily 

loga svých kanceláří, zkoušely vytvářet identikit podezřelých, čekala 

je odorologie, trénink paměti, snímání otisků prstů či luštění tajné 

zprávy. Poté už byly děti natolik připravené, že mohly skládat 

závěrečnou zkoušku, ve které všechny kanceláře uspěly.  

Druhá část tábora se nesla ve znamení řešení detektivního případu, 

do kterého děti vpadly hned při absolve ntské párty. Dostali totiž 

zprávu od záhadného M, který ukradl sérum pravdomluvnosti. Úkol 

tak byl jasný – najít ukradené sérum, aby nebylo 

zneužito. Na děti tak čekalo mnoho úkolů, mezi 

kterými bylo vyluštění vzkazu od Koktavého 

Kladiva, balení na cesty, hledání klíčů nebo ničení 

stroje, ve kterém se skrývalo sérum.  

Krom absolvování akademie a vyřešení případu na 

děti čekalo i vyrábění triček pomocí létajících 

barev, výroba čepice deerstalker nebo Zorbing.  

Věříme, že si děti tábor užily a budeme se těšit 

opět v příštím roce na některém z připravovaných 

táborů!  

Autor: Mgr. Veronika Málková  

Super Hrdinové  

 

 

Autor: Kristýna Donajová   

 



Sporťáci a sporťačky 

V letním termínu 9. - 13. 8. 2021 proběhl v DDM Jedničce 

příměstský tábor Sporťáci a sporťačky. Na pohybem 

nabitý tábor se přihlásilo 26 šikovných dětí, které byly 

tradičně hned první den rozděleny do oddílů. Družstva 

mezi sebou soutěžila po celý týden. Počasí nám bylo 

nakloněno, a tak se veškeré pohybové hry, soutěže a 

sporty mohly odehrávat venku.   

Pondělní program se nesl v duchu seznamovacích aktivit 

a zábavy na zahradě v Jedničce.  

Další den děti absolvovaly štafetový závod podél řeky 

Labe směrem na Filířovice a odpoledne si užily koupání v bazénu nebo skákání na trampolíně. Svoje 

pohybové dovednosti si děti měly možnost otestovat na nízkých lanových překážkách.  

Středeční plán obsahoval dopolední výpravu do lesa nad nemocnicí. Tam měla družstva za úkol 

nápaditě seskládat svůj název týmu ze šišek, kamínků a větviček. Dále se soutěžilo v „biatlonu“, v 

běhu, házení a dalších hrách. Před odchodem si jednotlivci postavili originální domečky. Odpoledne  

byla na zahradě připravena překážková dráha. 

Čtvrtek byl ve znamení cyklistiky. Dopoledne se jelo na kolech přes přehradu Les Království, kde si 

děti odpočinuly, občerstvily se a prošly po okolí. Po 

obědě následovala jízda zručnosti v areálu DDM a 

malý testík vědomostí.  

Poslední den bylo připraveno překvapení, při kterém 

si všichni zájemci mohli zastřílet z luku do velkého 

terče.  A na konci tábora byly dětem předány ceny za 

celotýdenní snažení.  

Tábor hodnotím jako vydařený, jen je škoda, že tak 

rychle utekl:) 

 

Bc. Aneta Khýrová  

Kokořínsko  

Po čtyřech vydařených letech v Českém ráji, který jsme si prohlédli opravdu podrobně, bylo třeba 
najít další oblast, nabízející dostatek turistických cest, hezkou přírodu, památky, zkrátka to, co hledá 

každý správný turista. A Kokořínsko nezklamalo. Potřebné zázemí 
s noclehem a jídlem nám poskytla ubytovna autokempu na kraji 
Mšena, městečka, které je ideálním vstupním místem do oblasti lesů 

a skal kolem hradu 
Kokořína. Samozřejmě i 
tahle památka byla 
jedním z cílů. Těch bylo 
ale mnohem víc. Dětem 
se moc líbila skalní 
města Prolezovačky a 
Bludiště. Malým 



dobrodružstvím byl výstup po žebříku na skalní hrad Klemperku. Na našich putováních jsme viděli i 
hezké památkově chráněné vesnice s roubenými staveními – třeba Nosálov, Lobeč. Nemohli jsme 
vynechat ani proslulé skalní útvary Kokořínské a Jestřebické pokličky. Čas byl ale i na odpočinek 
spojený s mlsáním, třeba v Kokořínském dole nebo v půvabné vesničce Jestřebici, kde jsme 
občerstvení z balíčku na cestu doplnili dobrou gulášovou polévkou v rázovité hospodě. Co nás letos 
trochu trápilo, bylo počasí. Nebyl snad jediný den, kdy bychom alespoň chvíli nemokli, a tak byly 
pláštěnky našimi trvalými „kamarádkami“. Hustý a dlouho trvající déšť ovlivnil zejména výpravu na 
rozhlednu Vrátenská hora, kterou jsme museli zkrátit. I tak měli účastníci po táboře „v nohách“ 
bezmála 85 našlapaných kilometrů. Ani proměnlivé počasí ale nezkazilo dobrou náladu dětí, kterých 
se tentokrát na tábor přihlásilo 29! Večery na ubytovně vyplnily hry na sousedním fotbalovém hřišti, 
zpívání při kytaře a tradiční turistická soutěž na vývěsce, k níž jsme otázky čerpali při každodenním 
putování. Celý pobyt jsme završili poslední večer divadelními vystoupeními, malou hostinou a 
posezením s kytarou. Věřím, že děti budou mít na co vzpomínat a s většinou se uvidíme i na příštím 
turistickém táboře.  

 

Autor: Vladimír Jiřička 

Letní animace VI.  

Ani v tomto roce nemohl chybět příměstský tábor plný 

techniky, fantazie a dětského smíchu.  Na šestém ročníku 

Letní animace bylo dvacet dětí, které již někdy animovaly, 

natáčely a tvořily amatérský film. Sedm dalších dětí 

perfektně zapadlo a všichni se pustili do společné práce. 

Hned v pondělí nás čekal workshop zaměřený na práci 

s plastelínou. Jaké fígle a kouzla nabízí tato hmota, to nám 

prozradily lektorky z pražského Ultrafanu. Čtyři týmy… čtyři 

krátké filmy – opravdu se zadařilo a v pátek jsme mohli tábor ukončit slavnostním promítáním pro 

rodiče. Raut, který připravily děti, nemohl chybět.  

Autor: Mgr. Alena Hušková  

 

Mažoretky na cestách  

Na týden 22. 8. – 27. 8. si mažoretky Tweety 

naplánovaly letní soustředění v krásné přírodě 

Orlických hor, kam je také rodiče v neděli ráno dovezli. 

Sešly jsme se před chatou Perla, která se stala na 

následující čas naším útočištěm, našimi malými 

Bradavicemi. Malé i větší mažoretky se hned po 

příjezdu proměnily v čarodějky a Moudrý klobouk jim 

určil kolej, jejíž se staly součástí. Celý zbytek pobytu 

pak probíhalo mezikolejní klání, které těsně ovládla 

kolej Havraspáru. A v čem takové klání probíhalo? Tak 

například jsme sestavovaly lektvary, hledaly ztracené viteály, zachraňovaly kamarády foukáním do 

sklenice s vodou, stavěly lidské sněhuláky, vybraly Miss Čarodějku (mimochodem všechny zástupkyně 

kolejí byly naprosto okouzlující) a mnoho dalšího.   



Ačkoliv jsme byly na chvilku kouzelnice, jely jsem přeci jen 

na mažoretkový tábor. Každý den jsme trávily hodiny 

v tělocvičně a učily se nové prvky, stavěly choreografie, 

pracovaly na naší flexibilitě a taneční průpravě. Za dřinu, 

kterou Tweetynky nechávaly na tanečním sále, jim bylo 

odměnou vyrábění klíčenek, květinových gumiček a 

nechybělo ani večerní promítání filmu, či noční hra.  

Pátek se přiblížil až příliš rychle a s ním i čas odjezdu 

domů. Naše první soustředění, které jsme strávily mimo 

DDM Jedničku bylo plné tréninků, her, vyrábění, skvělého jídla, zábavy a magie. Bylo super!  

Autor: Kristýna Rindová  

Než zazvoní   

Tradiční příměstský tábor, který v DDM Jednička 

ukončuje prázdninovou činnost před začátkem 

nového školního roku, nese výstižný název „Než 

zazvoní“ . Jeho specifikem je i rozmanitost 

činností, kdy každý táborový den připravuje a 

realizuje jiný vedoucí. Pro děti je tak připraven 

mix toho nejlepšího na závěr. Nejinak tomu bylo 

i letos. 

pondělí 23. 8. 2021 - Vedoucí: Tereza Dobiášová 

- „Vítejte na palubě!" - Tak znělo heslo prvního 

dne na PT Než zazvoní. Společně jsme vypluli 

vstříc celému týdnu plného her, vyrábění a spousty zážitků. Jako budoucí kapitáni lodi jsme ale 

nejdříve museli složit kapitánské zkoušky, v rámci kterých jsme se naučili, jak správně číst námořní 

abecedu, nebo rozeznat světové vlajky. Nakonec jsme všichni zkoušky zdárně složili a mohli jsme se 

vydat vstříc dalším dobrodružstvím, která na nás čekala.  

úterý 24. 8. 2021 - Vedoucí: Iveta Hanušová - v úterý, děti vyráběli chobotnice z papíru, tužkovníky, 

pekly štrůdl a hrály hru „Hazard“ 

středa 25. 8. 2021 - Vedoucí: Sylvie Černotová - třetí prázdninový den se děti vydali po stopách 

kocoura Leopolda, pomocí písmenkové šifry nalezli nakonec všichni svého kocourka, kterého si ale 

nejprve musely vystřihnout, slepit a domalovat dle vlastní fantazie. Další výrobek, na kterém mohly 

děti ukázat svou zručnost a fantazii byli skřítci z dřevěných špalíčků a různých materiálů. 

čtvrtek 26. 8. 2021 - Vedoucí: Veronika Málková - čtvrteční den se 

nesl ve znamení deskových her. Děti si mohly vybírat z velkého 

množství postřehových, logických, strategických nebo party 

deskovek. Na proložení byly přichystány i běhací hry na ven, s 

kterými jsme však měli kvůli dešti problém. Venku jsme tak stihli 

zahrát pouze "Pizzerii", druhou odpolední hru jsme hráli v 

upravené verzi v tělocvičně. 

pátek 27. 8. 2021 - Vedoucí: Vladimír Jiřička - poslední den 

příměstského tábora jsme se zaměřili na živou i neživou přírodu. 

Děti si prohlédly zajímavé kameny a zkameněliny z Královédvorska 

a Novopacka a dozvěděly se zajímavosti o jejich vzniku. Byla to 



vlastně příprava na následující exkurzi do nové Galerie minerálů. K vidění tu bylo mnoho nádherných 

kamenů od nás i ze světa. Zájem byl i o obchůdek, kde si děti pro sebe i své blízké nakoupily kamínky 

a přívěsky. Odpolední část byla věnována naší divoké fauně. Děti si prohlédly ukázky kožešin a trofejí, 

poznávaly jednotlivá zvířata. Během následujících testů a kvízů si poradily s přiřazováním plodů ke 

stromům a ve změti čar hledaly skrytá zvířata. Na úplný závěr pro ně byla připravena pátrací soutěž 

na zahradě s názvem Poztrácená ZOO. Závěr tábora se opravdu vydařil.  

 
Autor: Kolektiv DDM Jednička  

 


