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Pohádkové putování  

V sobotu 4. června 2022 se konalo již XIX. 
Pohádkové putování. Start a cíl byly i tentokrát 
v DDM Jednička. 
 
V noci před pochodem pršelo a tak jsme měli 
obavy, jak to s akcí dopadne, zda ji nebudeme 
rušit.  Polojasné ráno se ale postupně proměnilo 
v krásný slunný den. Od 9 hodin začali přicházet 
první účastníci. Čekala je trasa vedoucí přes park 

nedaleko Jedničky k podharťskému rybníku a dál lesem k vodárně a po modré turistické 
stezce proti proudu Hartského potoka. Pokračování trasy vedlo vlevo vzhůru kolem 
vodárenského objektu na křižovatku velkých cest nad nemocnicí, kde bylo připraveno 
občerstvení. Druhá polovina 
putování pokračovala dál rovně po 
hlavní cestě nad nemocnicí a asi po 
150 metrech dolů k plotu 
nemocnice a od něj šikmou lesní 
cestou směrem k panelové cestě u 
vodárny. Pochodníci pak sešli na 
křižovatku pod nemocnicí a 
pokračovali Vagnerovou ulicí 
k podharťské škole. Do cíle se 
vraceli ulicí Fibichovou. Na trase 
bylo rozmístěno 8 stanovišť 
s pohádkovými postavami, které 
měly pro účastníky drobné úkoly. 
Za jejich splnění získali „pohádkové“ razítko. U loupežníka třeba stříleli na plechovky, u 
vodníka a vodnice chytali ryby a „krmili míčky“ žábu. Karkulce radili, co má donést babičce 



k svátku, a myslivci potvrdili, jak vypadá správný vlk, u čarodějnice zkoušeli let na koštěti. 
Dalšími postavičkami s úkoly byli tajuplný čaroděj, princezna, tancechtivé víly a skupinka 
nezbedných čertů. 
V cíli si zájemci mohli na připraveném ohni opéci donesené buřtíky. 
 
Pochod se vydařil. Účastníkům se líbila nenáročná lesní trasa, kterou zvládli i rodiče 
s kočárky, úspěch měly i pohádkové postavy. Akce se zúčastnilo 137 lidí. 
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Prima závěr s Jedničkou  

Zahrada plná dětí a jejich úsměvy, potlesk, krásné 
počasí a spousty aktivit na vyzkoušení. Taková byla 
neděle 4. 6. 2022, kdy v DDM Jednička proběhla 
závěrečná akademie pod názvem Prima závěr 
s Jedničkou. Na této akci měly děti se svými 
vedoucími možnost ukázat, co se za celý školní rok 
naučily a čemu se mohly věnovat. V hlavním 
programu jste mohli vidět taneční vystoupení 

mažoretek 
Tweety, či 

kroužku Baby dance a Disco show. Poslechnout hudební 
vystoupení kytar, zobcových flétniček i klavírů. Své 
umění předvedla i historická skupina Bella Fama a 
nelehkou práci hasičů nám předvedly naši malý hasiči. 
Děti i dospělí si mohli zazávodit s RC modely, nebo 
prolézt lanové překážky. Chybět nemohly ani deskové 
hry a dětský koutek pro nejmenší.  Děkujeme všem 
rodičů, prarodičům i kamarádům, že přišli podpořit děti! 
Akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 
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Závody RC modelů 

V letošním roce jsme odstartovali nové závody s RC 
modely. Ve spolupráci s vedoucími kroužků panem 
Tlamichou, Jenkou a Šulcem jsme připravili dráhu a vše 
potřebné pro závody. Věříme, že v příštím roce bude 
více závodníků a putovní pohár bude držet někdo další 
z nadšenců do RC modelů.  
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Sportovní hry pro MŠ 

Sportovní areál pod Hankovým 
domem přivítal ve středu 8. června 
předškolní děti z celého 
Královédvorska. Čtvrtý ročník 
sportovního dopoledne s názvem 
„Královédvorské sportovní hry 
mateřských škol“ se konal po 
dvouleté pauze zaviněné 
koronavirem. Akci určenou pro děti 
z mateřských škol z celého 
správního obvodu Dvůr Králové nad 
Labem připravil Dům dětí a mládeže 
Jednička ve spolupráci s městem, s 

technickými službami města a místní střední průmyslovou školou a střední odbornou školou 
(SPOŠ). 

Na více než 40 stanovištích si děti pod dohledem studentů SPOŠ mohly vyzkoušet nejrůznější 
sportovní disciplíny. Nechyběly běžecké a překážkové dráhy, boxování, atletické disciplíny, 
skákání přes švihadla, přetahování lanem, kuželky, kroket, střelba z luku nebo různé míčové 
hry. 

Jan Skalický 

Zdroj: https://www.mudk.cz/cs/mesto/aktualne/mesto/sportovni-hry-predskolaku-2022.html 

 

 


