
 

Šikovné ručičky 
 

Každoročně je v Jedničce 
červen měsícem příprav 
všech letních táborů. Letos 
ale bylo vše jinak a léto 
2020 zůstane už navždy 
hluboko vryto do našich 
pamětí.  
Celosvětová pandemie 
Covid-19 ovlivnila životy 
všech lidí, fungování 
mnoha podniků a 
organizací, nevyjímaje ani 
náš dům dětí. Přestože 
jsme naší činnost při 
dodržování přísných 
opatření mohli obnovit od 

18. května, chyběla nám i rodičům přihlášených dětí jakákoliv jistota. Co a jak bude dál? 
Uskuteční se vůbec letní tábory? A pokud ano, za jakých podmínek? Zvládneme tyto 
podmínky dodržet tak, abychom děti neohrozili nákazou a zároveň jim zprostředkovali 
atraktivní program? Takové a mnohé další otázky jsme si kladli téměř až do konce června. 
První příměstské tábory měly ale začít již 29. 6. 2020.  
ŠIKOVNÉ RUČIČKY – to je název již tradičního příměstského tábora, zaměřeného na kreativní 
tvoření všeho druhu. Tento tábor byl v letošním roce spolu s táborem „Sporťáčků“ prvním 
v dlouhé řadě nabízených „příměšťáků“. Protože nabídku táborů propaguje Jednička již od 
konce zimy, byl termín přelomu června a července zvolen s ohledem na původně plánovaná 
ředitelská volna škol. Nikdo z nás tehdy nevěděl, že o pár týdnu později přijde Covid a vše 
bude jinak. Prvním nejdůležitějším krokem tedy bylo zjistit, kdo z rodičů upřednostní tábor 
v původním termínu a své děti uvolní ze školy, kdo bude tábor navštěvovat až od prvního 
června, kdy přestala platit některá nařízení a omezení a případně kdo se tábora nezúčastní 
vůbec. Poté bylo třeba vypočítat 
odpovídající část úplaty a vyřešit 
veškerou administrativu s tím spojenou, 
upravit předem připravený program pro 
jinak početné skupiny a tábor mohl začít.  
První dva dny se programu Šikovných 
ručiček zúčastnilo 11 dětí, od středy již 
docházel plný počet – 25 dětí. Přestože 
všichni táborníci museli každé ráno 
absolvovat zdravotní filtr a měření 
teploty, nebyla jinak náplň tábora ničím 
narušena. Děti si v prvních dvou dnech 



vyrobily veselého klauna z papíru, krokodýla z korálku nebo voňavé gelové svíčky, od středy 
do pátku se dělala batika, artyčokové koule, pískové obrázky, vařečkoví kuchaři, obrázky 
z ubrousků nebo veselá prasátka ze skleniček. Nechyběly ani nejrůznější hry a soutěže. 
Zkrátka tábor jak má být. 
I přes různá omezení a opatření si děti první prázdninový tábor skvěle užily a my s nimi. 
Nezbývá než doufat, že léto 2021 bude již bez Covidu-19 či podobných strašáků a v Jedničce 
se při tvoření zase sejde stejně skvělá parta dětí se zájmem o tvoření a zábavu.  
 

 
Zahraniční zájezd do Chorvatska 
NA VLNÁCH DOBRODRUŽSTVÍ aneb letem světem se sněžným klukem 
 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  
 

 
LT Jívka 2020 – Hra o Jívkozemí 
HRA O JÍVKOZEMÍ aneb Kdo usedne na 
železný trůn? Tuto otázku si položilo 47 
dětí, které se letos zúčastnily tradičního 
letního pobytového tábora v Jívce u 
Radvanic. Jako obvykle proběhl tábor 
v druhé polovině července, přesněji od 12. - 
24. 7. 2020. Zástupci ze čtyř Jívkozemských 
rodů – Mormonti z Medvědího ostrova, 
Tullyové z Řekotočí, Blackwoodové 
z Říčních krajin a Daynové z Dorne, přijeli 
do středu Jívkozemě uplatnit svůj dědičný 
nárok na Železný trůn. Čekala je náročná a 

strastiplná cesta, která prověřila jejich odhodlání, sílu a odvahu. Boj o korunu započal hned 
večer, v den příjezdu. Členové jednotlivých rodů, v rámci vazalského slibu, přísahali věrnost a 
oddanost svému lennímu pánovi, prošli rytířskou stezkou a celý rituál zpečetili modlitbou 
k Pánu Světla, mentorovi všech 
bojovníků. Za každou oddílovou 
soutěž/hru obdržely rody určitý obnos 
dragounů, dle jejich umístění, za které 
pak nakupovali u svých obchodníků 
vojáky, opevnění, obléhací stroje,… a 
umisťovali je na mapu Jívkozemí, kde 
získávali a obsazovali území. Rod, který 
obsadil největší část území, se stal 
vládcem celé Jívkozemě a usedl na 
Železný trůn. Při závěrečné večerní 
korunovaci, slíbili Tullyové, 
Blackwoodové a Daynové věrnost, 
vítěznému panovnickému rodu 
Mormontům z Medvědího ostrova, a Jívkozemě získala svého nového vládce.  

        Autor: Bc. Tereza Dobiášová 



Než zazvoní  

Pondělí jsme zahájili ve sladkém duchu. Po seznamovacích hrách a rozřazení dětí do týmů 
jsme se vrhli na boj o sladké suroviny. Heslem 
bylo: „Buď rychlejší než soupeř a budeš mít 
lepší dort“. Děti díky hře získaly vše 
potřebné, aby vytvořily perfektní dort, který 
druhý den mohli společně sníst. První den 
nemohli chybět ani seznamovací hry a 
rozdělení dětí do týmů.   

Úterý bylo ve znamení her a tvoření. Nejprve 
jsme si zahráli hru Kapr koi, abychom vybili 
přebytečnou energii a mohli se soustředit na 
tvoření, které bylo hlavní náplní tohoto 
táborového dne. Jako první přišly na řadu plátěné tašky, na kterých si děti vyzkoušely 
techniku frotáže, a pomocí textilního fixu přenášely na látku strukturu mušlí. Dle vlastní 
fantazie si tašky dozdobily i vlastními kresbami. Následně jsme se pustili do výroby veselých 
chobotniček. Dílna DDM se na pár hodin zaplnila pestrobarevnými klubíčky vlny a chemlonu 
namotanými na všem možném. Ač to ze začátku nevypadalo, postupně se ze změti a 
chuchvalců vylouply opravdu zdařilé chobotnice, ale také duchové nebo panenky, které si 
jejich malí stvořitelé s radostí odnášeli domů. Pestré úterý jsme zakončili legračním 
trojbojem v nejrůznějších disciplínách 

 
Středa 26. 8. se nesla ve znamení ,,Jedničkovských olympijských her“. Zástupci ze čtyř států – 
Španělska, Rumunska, Chorvatska a Slovinka, se utkali v několika disciplínách, které prověřily 
jejich fyzické schopnosti. V rámci zahajovacího ceremoniálu jsme zapálili olympijský oheň a 
vyslechli olympijskou hymnu, která odstartovala samotné soutěžení. Připraveno bylo několik 
disciplín – klasické běhací štafety, orientace po slepu, vodní hrátky a spoustu dalších aktivit. 
Na závěr byli všem soutěžícím, rozdány diplomy a medaile a uhašením olympijského ohně 
jsme celý den slavnostně zakončili. 
 

Ve čtvrtek nás čekal den plný deskových her. Na rozehřátí jsme si zahráli postřehové hry, 
pokračovali jsme hrami logickými a hrami na rozvoj paměti. Abychom celý den neproseděli 
jen v "herním doupěti" dopoledne jsme si zpestřili venkovní verzí hry Ubongo a také 
vybíjenou. Po obědě jsme pak pokračovali hrami strategickými, mezi kterými se velké oblibě 
těšily zejména hry Carcassonne a Velbloudí dostihy. 

 
Poslední den tábora Než zazvoní, byl věnován přírodě. Její tajemství jsme odhalovali 
společně s lesníkem panem Lokvencem při putování lesem kolem Hartského potoka. Děti se 
snažily zodpovědět na otázky týkající se naší fauny, hub, zvířecích stop, doupného stromu a 
čekala na ně malá překvapení - zkamenělina ukrytá v listí, lahvička českých granátů ve 
vykotlaném pařezu, točící se mlýnek v proudu potoka. Správné odpovědi jednotlivá družstva 
vpisovala do tajenky a získávala za ně body, za některé i drobné ceny. Celé putování vrcholilo 



u skalního reliéfu psa Dona. Rozluštěná tajenka udávala, kde hledat poklad lesních skřítků. 
Schovali ho ve skulině pod balvanem. Děti byly nadšené z „kusů zlata“, které dostaly. I když 
bylo jen „kočičí“ (pyrit), jejich radost to nezmenšilo. 
 
Odpolední část jsme věnovali pátrací hře Popletená ZOO. Děti hledaly „poztrácená“ zvířata, 
dávaly dohromady jejich zkomolená jména a zařazovaly je ke správným kontinentům. Zbytek 
odpoledne vyplnily drobné hry a sportování. Byl to velmi vydařený závěr celého tábora. 

 
Autor: kolektiv DDM Jednička  

 

 
Škola čar a kouzel  
 
V týdnu od 20. 7. do 24. 7. proběhl dlouho 
očekávaný příměstský tábor ve znamení Školy čar 
a kouzel. Hned po vzájemném seznámení se 24 
dětí přesunulo na zahajovací ceremoniál, při 
kterém Moudrý klobouk rozdělil děti do 4 kolejí – 
Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru a Zmijozelu. Aby 
všichni věděli, jak se v Bradavicích chovat, museli 
se nutně seznámit se Školním řádem, který dal 
některým týmům docela zabrat. No, a jelikož se 
správný kouzelník neobejde bez hůlky, dopoledne 
si ještě děti svojí hůlku ozdobily. Odpoledne se 
pak děti naučily první kouzlo zvané „Mdloby na tebe“ a prozkoumaly Pobertův plánek. 

 
V úterý nás čekala výprava do Zapovězeného 
lesa. Ten jsme měli za úkol nejprve prozkoumat 
a najít všechny tvory, které tam žijí. Poté nás 
čekal sběr surovin pro profesora Snapea, výroba 
lektvarů a jejich následné využití proti různým 
hrozbám, jako byl Boj s mozkmory nebo útok 
smrtijedů. Před obědem a po poledním klidu si 
žáci vyrobili své originální kouzelnické klobouky. 
V odpoledních hodinách nás čekala hodina 
Astronomie, kde si studenti procvičili kouzla 

„Accio“ a „Wingardium Leviosa.“ 
 
Středa patřila hledání dračího vejce, u kterého 
na děti čekalo množství úkolů a následné 
přenášení vejce k Hagridovi, což nebyl vůbec 
lehký úkol. Poté do školy pronikl troll, kterého 
se děti snažily zahnat. Po obědě nás přijel 
navštívit kouzelník David Kopecký, který dětem 
ukázal několik kouzel na jevišti. Poté proběhl 
workshop, při kterém si žáci sami některé 
z kouzel vyrobili a následně se je naučili. 



Ve čtvrtek se nám již školní rok nachýlil ke konci a tak bylo třeba zabrat, aby žáci uměli vše, 
co se měli daný rok naučit. Čekala je hodina Kouzelných formulí, v rámci které se naučili 
ovládat velké množství jednodušších i složitějších kouzel. Poté již přišel na řadu dlouho 
očekávaný turnaj ve Famfrpálu, ve kterém si každý oddíl zahrál s každým. Turnaj měl velký 
úspěch - dohrávali jsme ho ještě v odpoledních hodinách, a kdyby mohly, hrály by ho děti 
ještě déle. Odpoledne však bylo potřeba se přesunout na hodinu Kouzelných tvorů a na 
následný boj s bubákem a ďasovcem. Udělali jsme si čas i na tříhlavého psa Chloupka, 
kterému děti složily a zahrály písničku.  
V pátek náš program vrcholil. V hodině Jasnovidectví žáci věštili osud pro všech 12 znamení a 
poté se přesunuli na hodinu přeměňování, kde se přeměňovali do zvířat. Poté si děti vyrobily 
na upomínku přívěsky s čarodějnou tématikou z Fima a jelikož nám již vypršel čas, nezbývalo 
nic jiného než spočítat celotýdenní bodování a zjistit, jaká kolej získá pro letošní rok Školní 
pohár.  

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
Stroj času 
 
Ani v letošním roce nemohl chybět tradiční 
stanový tábor, který letos proběhl v termínu 
od 27. 7. do 31. 7. V letošním roce nás čekalo 
putování pomocí nově postaveného stroje 
času, u kterého bylo třeba vyzkoušet, zda vše 
funguje, jak má. Na tuto cestu historií se 
přihlásilo celkem 20 dobrovolníků. Celý tábor 
jsme zahájili seznamováním, rozřazením do 
čtyř expedičních skupin a také stavěním 
stanů, které nám vyplnilo čas až do oběda. 
Po obědě nás čekala první cesta časem, při 
které jsme se přesunuli do pravěku. Hned po 
přesunu za námi přiběhl pravěký muž, z jehož gestikulace a skřeků jsme pochopili, že mu 
musíme přinést vodu a sehnat jídlo. Při přenosu vody se děti musely spoléhat na vzájemnou 
důvěru, jelikož měl přenašeč vždy zavázané oči a druhý člen oddílu ho vedl. S jídlem to však 
bylo o něco horší, protože žádný mamut poblíž nebyl. Abychom volný čas nepromarnili, čekal 
nás boj o totem. Po večeři musely děti zjistit, které z předmětů do pravěku nepatří a tím i 

vyluštit zprávu od pravěkého 
muže. V té jsme se dověděli, že 
začíná lov na mamuty. Každý 
oddíl měl za úkol v časovém 
limitu najít celkem 10 mamutů a 
pokusit se je odlovit. 
 
Druhý den nás čekal přesun do 
starověku. Nejprve nás čekalo 
hledání pyramid, které dětem 
znepříjemňovala mumie. Poté 
děti musely vyluštit zprávu 
psanou v hieroglyfech, aby 



zjistily, že se musí přesunout do Číny, kde je čeká čínský dvojboj. V odpoledních hodinách nás 
čekala výprava do lesa, kde se děti seznámily s Řeckými bohy a jejich funkcemi. V rámci 
večerního programu si děti vyrobily své středověké oddílové štíty, které potřebovaly na 
středu. 
Další den si oddíly své štíty dozdobily a jejich úkolem bylo postavit středověké opevnění. Ve 
hře využili strategické myšlení, jelikož postupně zvyšovali úroveň opevnění, ale také 
schopnosti sběračů. Aby toho nebylo málo, ve sbírání surovin na různá vylepšení sběračům 
bránili rytíři z jiných hradů. Odpoledne jsme pozvali pána, který měl pro děti připravenou 
lukostřeleckou bitvu Sherwood battle. Děti se nejprve naučily střílet z luku a poté bojovaly 
v týmech proti sobě podle různých scénářů. Středeční program jsme ukončili hrou zvanou 
Obrův prsten. 
 
Ve čtvrtek jsme se přesunuli do novověku. Na děti čekal přechod přes bažinu, zneškodňování 
minového pole a přenos bomby pyrotechnikům. Po obědě následovala módní přehlídka, 
koupání, hra zaměřená na vynálezy kdy děti odhadovaly, jaké vynálezy byly kdy vyrobeny a 
zda jsou starší nebo mladší než výroba první čokolády. Před večerním táborákem spojeným 
s opékáním buřtů jsme stihli ještě závody Formule 1. Po hře Městečko Palermo a vybíjené 
jsme zjistili, že máme na zahradě vetřelce. V rámci noční hry jsme tak bojovali s invazí 
mimozemšťanů.  
 
Poslední den jsme si museli uklidit to, co jsme si v pondělí postavili. Čekalo nás vyklízení a 
bourání stanů, které nám zabralo téměř celé dopoledne. Poté následovalo vyhodnocení 
oddílové soutěže a tábor jsme ukončili kooperativní hrou, kdy jsme všichni bojovali proti 
pandemii. Tu se nám naštěstí podařilo porazit, jelikož jsme na ni vyvinuli lék.  
 

Autor: Bc. Veronika Málková 
 

 

 

Lovci pokladů  
V pondělí 3. 8. se v DDM Jednička 
setkalo celkem 24 lovců pokladů, 
kteří měli během pětidenního 
příměstského tábora najít ukryté 
bohatství. Během tábora toho 
vedoucí s dětmi stihli opravdu 
hodně. Nejprve se však bylo třeba 
seznámit a vytvořit návrhy pro 
táborovou vlajku. Jelikož bylo 
nespočet pěkných návrhů, na 
vlajku si nakonec každý nakreslil 
svůj vlastní návrh a vznikla tak 
zcela originální vlajka. Mezi další 
výtvarné činnosti patřila výroba 

sádrových odlitků nebo dopisních obálek. Do nich si pak děti každý den vkládali lísteček s tím, 
co je ten den nejvíce zaujalo. Nemohly chybět ani oddílové vlajky nebo výroba krásných 
duhových triček. Tábor ale ani zdaleka nebyl jen o výtvarce. Děti měly například luštit 



zašifrované zprávy, hrát boje o vlajku, bojovat proti epidemii nebo hráli hru s názvem Opičí 
mor, která byla velmi oblíbená. Kromě různorodých tematických her však zbývat čas 
samozřejmě i na skákání na trampolíně, lanové aktivity, vybíjené, honičky apod. No a jak 
tábor nakonec dopadl? Dětem se podařilo najít vytoužený poklad a každý si z něho odnesl 
něco na památku. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 
 
 
Sporťáci a sporťačky 
 
Jeden z prvních letošních táborů se uskutečnil 29. 6. – 3. 7. 
2020. Tábor začal trošku zvláštně, protože část dětí nastoupila 
až 1. 7. První den patřil seznamovacím hrám, sportování a 
rozdělování dětí do dvou týmů. Jedno družstvo obdrželo černé 
šátky a druhé dostalo žluté. V úterý jsme se vydali do lesa, kde 
jsem dětem ukázala atletickou abecedu. Po rozcvičení 
následoval běžecký závod podle fáborků, stavění domečků ze 
šišek a jiné aktivity. Středa se nesla v duchu cyklistiky. Na 
dopravním hřišti proběhly závody jednotlivců, družstev, štafet a 
dvojic. Nejednalo se pouze o jízdu na kole, ale například o běh 
nebo házení míčků do koše. Odpoledne proběhla jízda zručnosti. 
Ve čtvrtek jsme šli do parku v Schulzových sadech, kde jsme 
hráli náhodný závod a jiné běhací hry. Poslední den nám nepřálo 
počasí, a proto jsme byli uvnitř v tělocvičně. Hráli jsme 
vybíjenou, skákali na velkých míčích, protahovali se a lehce cvičili. Odpoledne bylo velké 
vyhlášení celotýdenní soutěže družstev a předání cen.  

Autor: Bc. Aneta Khýrová  

 
Skřítkové a víly 
 

Druhý prázdninový týden patřil především vílám a 
skřítkům. Stalo se totiž, že zlý skřítek Kulich uvěznil 
všechny čtyři živly a děti musely tyto živly osvobodit. Za 
pomocí svého dechu a větrníků jsme v úterý osvobodili 
vzdušnou vílu. Další den nás 
čekali mnohem těžší a 
složitější úkoly. K 
osvobození ohně (ohnivé 
víly) jsme museli najít 
správné dvojice ohnivých 
draků a překovat pekelnou 

dráhu. Počasí nám na ohnivý den moc nepřálo. Museli jsme 
ohnivou dráhu přemístit do vnitřních prostor, ale nakonec z 
toho děti byly velmi nadšené. Odpoledne jsme rozdělali 
táborák, opekli si dobroty a uvařili ohnivý lektvar. Ve čtvrtek 
jsme se vydali po indíciích až do blízkého lesa. Zde jsme se 



snažili osvobodit vílu země, které jsme pomáhali stavět domečky pro skřítky. Už nám zbýval 
pouze poslední živel a tím byla voda. Páteční den jsme si s dětmi obzvláště užili. Počasí nám 
přálo a tak jsme mohli využít různých vodních atrakcí a her. Po osvobození všech čtyř živlů 
jsme museli zneškodnit skřítka Kulicha, aby už nikdy nemohl nikomu ublížit. Po všech úkolech 
a zničení Kulicha jsme pro děti nachystali menší oslavu (světýlka, dobroty, fotky z týdne, 
tanec, hudba), na kterou byli pozváni i rodiče. Věřím, že jsme si to všichni užili a odnesli si 
spoustu nových zážitků a kamarádských vztahů. 

 
Autor: Mgr. Kateřina Hlaváčková  

 

 
Týden plný energie 
Tábor se uskutečnil 10. – 14. 8. 2020. První 
den jsme se všichni poznávali, hráli 
seznamovací hry a děti byly rozděleny do 4 
týmů. V družstvech posléze soutěžily celý 
týden. V úterý jsme se vydali do nedalekého 
lesa nad nemocnicí, kde si děti vyzkoušely 
běžecký závod jednotlivců i štafet. Také byl 
čas na řešení sportovního kvízu. Odpolední 
program patřil hrám a soutěžím v týmech na 
zahradě DDM. Ve volné chvíli si děti mohly 
zahrát vybíjenou, fotbal, skákat na trampolíně nebo překonávat nízké lanové překážky. 

Počasí nám přálo, a proto jsme mohli využít 
osvěžení v bazénu. Ve středu jsme absolvovali 
cyklistický výlet se zastávkou na přehradě Les 
Království, kde jsme se prošli, posilnili a 
pokračovali zpět do Jedničky. Odpoledne nás 
čekala jízda zručnosti na kole. Čtvrteční 
dopoledne jsme strávili na Tyršově koupališti. 
Kromě koupání v bazénu jsme hráli míčové hry 
a využili hřiště na minigolf. Odpoledne jsme 
shlédli vystoupení pána na jednokolce. 
Poslední den jsme měli možnost si zahrát 
Sherwood Battle. Po obědě přišlo vyhlášení 

soutěží a předání cen. Všichni jsme si tábor užili. 
Autor: Bc. Aneta Khýrová  

 

Letní animace V.  
Pátý ročník příměstského tábora Letní animace začal 
tradičně seznamovacími hrami a rozdělením dětí do 
čtyř týmů. Hned první den byl pro děti velice 
náročný. Nejen že musely vymyslet název svého 
týmu, ale také bylo třeba navrhnout náplň celého 
týdne, a to vymyslet námět a scénář celého filmu. 
Po usilovném přemýšlení a diskusi se děti 
dopracovaly ke zdárnému výsledku. Tým  Raptorů a 



Vítězů vymysleli filmy, kdy propojili hranou i animovanou techniku. Přeřeky a další zkažené 
klapky nám oživily celý týden filmařské práce. Další dva týmy vytvořily povedené čistě 
animované příběhy.  
 
Místo výletu jsme si užili přespání v DDM Jednička. Nemohlo chybět opékání buřtů, večerní 
vybíjená nebo noční hra. Ráno se úplně vstávat nechtělo, ale bylo třeba pokračovat v tvorbě 
filmů. Rychlá ranní rozcvička a společná oblíbená týmová hra UN REAL děti probudila. Ve 
čtvrtek jsme připravili kinosál na páteční 
premiéru našich filmů a začali jsme chystat 
raut pro rodiče. Je pátek a nervozita stoupá. 
Týmový stejnokroj mají děti na sobě a již vítají 
přicházející rodiče v DDM Jednička. Celý 
program pro rodiče odstartovala krátká 
prezentace fotek z celého týdne. Přidat jsme 
museli pokažené klapky a vrcholem byly čtyři 
filmy. Po občerstvení se jen zaprášilo a děti 
s rodiči odcházeli spokojeni s plnými bříšky, 
diplomem a cenou za týmové hry.  
 

 

Soustředění mažoretek Tweety I. 
 
Sotva se zavřely dveře DDM Jedničky za poslední 
střední Tweetynkou, už je v pondělí 24. srpna 
otevírala další mažoretka, tentokrát ale z našeho 
nejstaršího týmu. Soustředění mažoretek Tweety 
I začalo.  
Ani naše nejstarší své skladby nestihly na jaře 
ukázat světu, tudíž i ony měly za úkol pracovat 
především na nich. A že to nebyl zrovna lehký 
úkol! Nejen, že mají skladby dvě – s hůlkou i 
pompomy, ale především už přišel čas, aby na 
nadcházející sezónu přešly do kategorie juniorské, 
nyní tedy budou potkávat soupeřky, kterým bude až 15 let. 

Jako již tradičně jsme každý den začínaly 
pořádnou rozcvičkou a pak už hurá na 
nové prvky s hůlkou. Oprášily jsme i ty, 
které jsme se učily už dříve a které budou 
muset děvčata předvést příští jaro na 
soutěžích. A hlavně házet, házet, házet! 
Nejen k hůlce, ale i k pompomům patří 
všemožné prvky, jako jsou rollování, 
házení a obtáčení – to všechno bylo 
potřeba nacvičit. Nakonec přišlo trénování 
samotných skladeb, které bylo 
motivováno zářijovým vystoupením na 
Dni spolků. 



Aby se nám to ovšem nezajídalo, i nejstarší mažoretky strávily jedno dopoledne naprosto 
jinak – tentokrát s návštěvou tanečnice a gymnastky Kristýnky Bedlekové, která se zaměřila 
na správné držení těla, zpevnění a poté na gymnastiku, kterou u pompomů budeme 
potřebovat jako sůl. 
Počasí nám přálo i tento týden, bylo sice trochu chladněji, ale to nám úplně vyhovovalo na 

trénování. I nějaké ty (především týmové) hry jsme stihly, samozřejmě s dobrou sladkou 

motivací.  Aby měly nějakou vzpomínku, vytvořily si holky také táborová trička, tentokrát 

metodou savování. Trička jsou krásná a každé je originální nejen svou původní barvou, ale 

také výtvory, které trika zdobí.  

Nejstarší mažoretky nakonec čekalo čtvrteční přespávání. Jelikož předchozí léta nebyl moc 

zájem o buřty, daly jsme se letos odvážně do něčeho nového – do vlastních palačinek. A byl 

to krok správným směrem, máme samé šikulky a všechny jsme se ten večer dobře najedly. 

Pak už nás čekalo letní kino na hřišti, dokonce s popcornem! 

Velmi rychle dny utíkaly a už přišel čas se opět rozloučit a doufat, že to není na moc dlouho. 

Za sebe s Kikou musím říci, že týden s Tweetynkami byl skvělý, přesně podle našich 

představ. Tak ahoj a snad zase v říjnu! 

 

    Autor: Jana Kejdanová 

 
Soustředění mažoretek Tweety II.  

Prázdniny se už blížily ke svému konci, nicméně 
naše mažoretky ještě čekal kus práce. Po dlouhé 
přestávce od našich schůzek v tělocvičně jsme 
se konečně potkaly ráno 17. srpna v DDM 
Jednička a tím začalo týdenní soustředění 
středních Tweetynek. Některé zavítaly tento rok 
na soustředění poprvé, některé již byly 
zkušenější z předchozích let, ale všechny byly 
zvědavé, co se bude dít.  
I pro nás trenérky bylo toto soustředění trochu 
jiné – skladbičky, které na jaře byly téměř 
připraveny na nadcházející soutěže, jsme 
nakonec nikomu nepředvedly a to byla obrovská 

škoda. Tudíž plán byl jasný – staré skladbičky ponechat, trochu je vylepšit a hlavně pořádně 
natrénovat! 
Každý den jsme se pořádně protáhly a hned potom se vrhly na práci s hůlkou. Holky si 
zopakovaly staré prvky, zlepšovaly se v házení (především s otočkami), ale hlavně se učily 
novým prvkům, které bude potřeba zvládnout. První opakování skladbičky byl docela boj, 
ovšem už brzy se výkony zlepšovaly a nakonec jsme se shodly, že holky jsou připraveny na 
vystoupení, které bylo naplánováno na Den spolků.  
Jelikož bylo potřeba opět trochu zlepšit držení těla a také mít trochu rozptýlení, zavítala 
k nám návštěva z Flash Dance Company 
v Jaroměři, která s námi strávila jedno 
příjemné dopoledne plné protahování, 
přísunů, toček a podobně. Nakonec si děvčata 
vyzkoušela i jednu taneční vazbičku.  
Nemyslete si ovšem, že jsme jenom dřely! 
Počasí nám přálo téměř celý týden, takže jsme 



ve volných chvílích hrály různé hry venku – lezly po dráze, běhaly, sklákaly – v týmech 
společně, nebo ve štafetách. V těch největších vedrech se Tweetynky také mohly smočit 
v bazéně a když nebylo dost teplo, vyrazily z areálu do města hrát šipkovanou. Abychom 
měly také klidnější aktivity a zároveň něco na památku, vyrobily si holky táborová trika a to 
pomocí batiky. Každá má své triko originální a s Kikou musíme říci, že se nám všechny do 
jednoho líbily! 
Týden rychle uběhl a už byl čas, aby mažoretky utíkaly domů si užít poslední týden prázdnin. 
My jsme si soustředění kadetek velmi užily a už se těšíme, až v říjnu (snad) začnou naše 
pravidelné tréninky!  

Autor: Jana Kejdanová  
 
 

 
Meč proti meči 
 

Ve dnech 5. – 11. července 
2020 jsme uspořádali letní 
tábor Meč proti meči v Kempu 
Svatá Kateřina. Zúčastnilo se ho 
26 dětí z Královédvorska. 
Jak napovídá název tábora, 
octli jsme se v době 
středověku, konkrétně v éře 
vlády Václava IV. Boj o vítězství 
v celotáborové hře spolu 
sváděly 3 družiny – Panstvo, 
Rytíři a Lapkové. V úvodní fázi 
všichni prošli malým výcvikem 
v šermu mečem. Vzhledem 
k tomu, že oba vedoucí, Pepa i 
Richard, jsou členy šermířské 
skupiny, byly šermířské etudy zajímavé a děti bavily. Následovaly soutěže v okolním pěkném 
lesním terénu - děti hledaly a „dobývaly“ ukryté tvrze, pátraly po ztracených rytířích 
trevírského arcibiskupa, útočily na kupeckou karavanu, zjišťovaly, která záhadná postava se 
skrývá v lese… Nechyběla znalostní soutěž Mazaný zbrojnoš, stavba hradů a malá táborová 
olympiáda. Své dovednosti v ovládání meče i dřevce si všichni ověřili během Velkého 
královského turnaje. Na závěr jednotlivé party připravily malá divadelní představení čerpající 
náměty z dávné historie. 
Za své výkony v jednotlivých soutěžích získávaly družiny pražské groše, za které mohly 
nakupovat nemovitosti zobrazené na mapě, třeba hrady, tvrze, mlýny, hamry, města a 
vesnice… Jejich hodnota se ale měnila podle vzniklé situace v království. Velmi těsné vítězství 
v celotáborové soutěži nakonec získali Rytíři. To ale nebylo vůbec podstatné. Chtěli jsme si 
tábor hlavně užít. I když nás trochu pozlobilo počasí, myslím, že se to podařilo. 
Jako památku si každý táborník domů odvezl repliku pražského groše Václava IV. a věřím, že i 
pěkné zážitky. Tak zase za rok!   

       Autor: Vladimír Jiřička 
 

 



Ráj, zvaný Český IV 

 

V termínu 16. – 22. srpna 2020 jsme uspořádali letní turistický tábor Ráj, zvaný Český IV. Jak 
napovídá číslo na konci, šlo již o čtvrtý a zároveň poslední tábor v krásné oblasti skal, lesů a 
zajímavých památek. Před čtyřmi lety jsme začali túrami po Maloskalsku a naše turistické 
putování jsme nyní ukončili v oblasti Příhrazských skal a Komárovského rybníka.  
Ubytovaní jsme byli v chatové osadě v Kurandovském údolí na okraji obce Branžež – Nová 
Ves. Bylo to příjemné a klidné místo, kde se nám moc líbilo a to i díky péči paní Rybářové a 

jejího manžela. Vzorně se starali o naše 
snídaně a i jinak nám nic nechybělo.  
Letošní tábor přinesl zase nová, atraktivní 
místa s krásnými skalami a zajímavými 
památkami. V tomto ohledu je Český ráj 
velmi rozmanitý. Celá oblast skalní plošiny 
Hrada, připomínající stolovou horu, ukrývá 
skalní hrady a hrádky a nabízí krásný výhled 
do okolí. Prohlédli jsme si pozůstatky 
skalních hradů Klamorna, Drábské světničky 
a Hynšta, s průvodcem navštívili 
pozoruhodný hrad Valečov. Příjemným 
zpestřením jedné z našich túr byla účast 

archeologa z muzea Boleslavska, pana Krásného, který nám odhalil i méně známá místa 
v Příhrazských skalách. Měli jsme tak možnost vidět Mamutí převis a Duhovou bránu i skalní 
útvar Kobyla. Navíc nám předvedl rozdělávání ohně pomocí dřívka a luku a dětem na závěr 
rozdal pazourky. Mohly si také prohlédnout repliku bronzové sekerky a kopie starých mincí. 
Na hrádku Hynšta mnozí s nadšením hledali středověké střepy. Dalšími zajímavými místy, 
která jsme navštívili, byl třeba Obětní kámen nebo pomník z války 1866 na vrcholu Mužský.  
Počasí se až na jediný den vydařilo. Bylo krásně a teplo. V horkých dnech si děti užily koupání 
v Komárovském a Drhlenském rybníce. Měly tu také možnost vyzkoušet několik plavidel 
z kůry vyrobených při rukodělné soutěži. 
Kdo chtěl, mohl svoje denní zážitky večer „přetavit“ na správné odpovědi v celotáborové 
soutěži Tajemství skal. Program doplnila večerní posezení u táboráku s kytarou, trocha 
sportu, jedna veselá lesní soutěž a divadelní představení dětí. 
Věřím, že se tábor všem 25 dětem líbil. Kromě účastnického listu, cen ze soutěže a 
turistických vizitek si domů určitě přivezly pěkné vzpomínky a bylo o čem vyprávět.  
 

       Autor: Vladimír Jiřička 


