
Dvorská Jednička a Belly dance DK 2022 

Patnáct let se vždy začátkem dubna sjížděly taneční 

týmy ze všech koutů České republiky do Dvora 

Králové nad Labem, aby zde před přísným zrakem 

poroty představily svá vystoupení. Pak ale přišla 

nečekaná vlna pandemie Covid-19 a na dva roky 

zastavila téměř vše, včetně tradiční taneční soutěže, 

kterou pořádá Dům dětí a mládeže Jednička, a která 

již od roku 2005 nese název Dvorská Jednička. 

Letos konečně opět rozvířily prach parketu Hankova 

domu tisíce nohou malých tanečnic a tanečníků a soutěž 

se po vynucené dvouleté pauze opět rozjela naplno. 

Zpočátku u organizačního týmu soutěže panovala velká 

obava, neboť koncem ledna, kdy se soutěž začíná 

připravovat, stále platila omezení počtu účastníků pro 

konání veřejných akcí a cokoliv plánovat v té době na 

duben se rovnalo věštění z křišťálové koule. Ale 

předběžný průzkum mezi tanečníky, které jsme oslovili, 

ukázal, že dost týmů je ochotno soutěže se zúčastnit i za 

předpokladu platnosti některých omezení. A tak jsme 

soutěž spustili! 

Vyplatilo se! Nejen že jsme tím spustili lavinu dalších tanečních soutěží, které rovněž začaly ohlašovat 

své termíny konání, ale také jsme se v počtu přihlášených účastníků dostali téměř k tisícovce, což 

předčilo naše očekávání.  

Nakonec jsme soutěž proti původnímu plánu museli i dodatečně rozdělit, a tak vystoupení 

mažoretek, cheerleaders a moderních tanců probíhala v Hankově domě a paralelně s tím v místním 

gymnáziu probíhala soutěž orientálních tanců - Belly dance. 

O poháry, medaile a diplomy v letošním roce přijela 

nakonec bojovat více než tisícovka dětí ze všech 

koutů naší země a nechyběly zde ani zástupci 

místních tanečních skupin. Na prvních příčkách se 

umístili děti z TS Attitude a Angeles Dance Group, a 

první místo vybojovaly také mažoretky Tweety 

z kroužku DDM Jednička. 

A radovali se nejen ti, kteří obsadili první příčky. 

Spokojenost byla znát na všech účastnících. 

Spokojenost, že se po dvou letech opět mohou setkat, 

tančit, soutěžit a být u toho.  

Přejme si tedy navzájem, ať další ročníky Dvorské Jedničky už nikdy nic a nikdo nepřeruší a ať se 

každoročně vždy začátkem dubna sál Hankova domu otřásá pod nohama tisíců malých tanečníků. 
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Stříbrná zeměkoule  

Měsícem duben končila celoroční soutěž ve sběru hliníkového odpadu a zároveň školní rok 
2021/2022 se stal tím rekordním. Celkem 12 kolektivů, které se zapojily do soutěže, nasbíraly 567 kg 
hliníku, což je od roku 2008 zatím nejvíce. 

Výsledky jednotlivých skupin jsou následující:  

1. Mateřská škola Juta Dvůr Králové n. Lab.      141 kg   

2. Základní škola Podharť Dvůr Králové n. Lab.     113 kg 

3. Mateřská škola Srdíčko Trutnov      69 kg  

4. Mateřská škola Drtinova Dvůr Králové n. Lab.     63,5 kg 

5. Základní škola Schulzovy sady Dvůr Králové n. Lab. - 7. D    45 kg 

6. Mateřská škola Dubenec        41 kg 

7. Mateřská škola Radost Třebihošť        32 kg 

8. Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové n. Lab.         22 kg 

9. Dům dětí a mládeže Jednička         15,5 kg 

10. Gymnázium Dvůr Králové n. Lab. – Klub Natura       14 kg 

11. Střelka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež          6 kg 

12. Základní škola Schulzovy sady Dvůr Králové n. Lab. – 8. B                   5 kg 

 

V poměru nasbíraného hliníku a jiného odpadového materiálu NEJLEPŠÍ TŘIDIČ je Základní škola 
Podharť. 

Autor: Mgr. Alena Hušková   



Den Země v Jedničce 

 
V pátek 22. dubna 2022 ožila zahrada Jedničky mnoha 
třídami I. stupně základních škol. Podle dohodnutého 
itineráře se tu během dopoledne postupně vystřídalo 
více než 300 dětí, kromě královédvorských také 
z Vítězné, Kocbeře a ze Žirče. Všechny školy přilákala 
nová akce Den Země v Jedničce. Na základě osobního 
poznání a možnosti osobně si vyzkoušet, i za pomoci 
různých testů, modelů a obrázků jsme chtěli dětem 
přiblížit tento významný svátek modré planety. Ke 
spolupráci jsme přizvali Lesy ČR – Lesní správu Dvůr 
Králové, Městské lesy Dvůr Králové, odbor životního 
prostředí města, Českou lesnickou akademii Trutnov, Klub Natura.  

 
Na děti čekalo mnoho stanovišť. Hlavní zastavení 
byla s výkladem a praktickými ukázkami. Žáci se 
dozvěděli, jak nakládat s odpady a k čemu se dají 
upotřebit jako surovina. Seznámili se s lesními 
dřevinami a funkcemi lesa, nechyběla samozřejmě 
myslivost a lesní hospodaření. Děti si mnohé mohly 
samy vyzkoušet. Nepřehlédnutelné bylo stanoviště 
přibližující včelařství. Zastavení věnované neživé 
přírodě připomnělo význam královédvorského 
pískovce, představilo zajímavé zkameněliny a 

„místní“ drahé kameny. Malí kutilové si ve stanu 
uprostřed zahrady mohli vyrobit z dřevěných „koláčků“ 
třeba legrační obličeje. Další část prostor kolem DDM 
vyplnila stanoviště „bez obsluhy“. Narazili jste tu na 
různé druhy ptačích budek a dozvěděli se, jak je správně 
vyrobit a zavěsit, mohli jste poznávat naše houby. 
Kabinet kuriózních zvířat nabídl zvláštní faunu světa, 
v Pohádkovém koutku vás sledoval vodník, čertík a 
trpaslíci. Některá zastavení doplňovaly otázky. Potěšilo 
hezké slunečné počasí po celé dopoledne. Akce měla u 
dětí i pedagogů úspěch.  
 
Velké poděkování patří všem, kteří se Dni Země v Jedničce podíleli – panu Lokvencovi, zastupujícímu 
Lesní správu Dvůr Králové, za poutavý výklad a zapůjčení mnohých předmětů, panu Kupskému a jeho 
kolegům z Městských lesů Dvůr Králové za velmi názorné stanoviště s pomůckami i přípravu 
materiálu do rukodělného koutku, členům Včelařského kroužku při ČLA Trutnov za zvládnutou 
prezentaci včelařství, paní Šírkové z odboru ŽP za inspirativní příspěvek k odpadnímu hospodaření a 
všem studentům královédvorského gymnázia za všestrannou pomoc při zajištění i úklidu akce. Moc 
děkujeme a těšíme se, že na tuto spolupráci navážeme i v příštím roce. 
autor 
 

 
Autor Bc. Vladimír Jiřička 

 



Keramické dílny pro MŠ ve školním roce 2021-2022 

Keramická dílna pro MŠ je nabízena v rámci 

vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ. V rámci 

hodiny si děti vytvoří jednotný výrobek z 

keramické hmoty, na kterém se předem 

dohovoříme s vedením MŠ. Pokud mají 

učitelky MŠ zájem, mohou si po výpalu 

hotových výrobků domluvit termín další 

dílny, kdy si výrobky glazují nebo mohou 

využít službu (15 Kč za výrobek), kdy jim 

výrobky nabureluje, vypálí a odveze vedoucí 

keramické dílny. Termín a čas dílny se 

domlouvá vždy individuálně telefonicky mezi 

pedagogy MŠ a DDM. Keramická dílna pro 

MŠ a ZŠ funguje v této podobě již několik let 

a probíhá ke spokojenosti vedení MŠ i DDM. Stejně tak tomu bylo i ve školním roce 2021-2022 kdy se 

na keramické dílny přihlásily čtyři mateřské školy. 

První se uskutečnila na konci listopadu a měla trochu netradiční podobu, neboť děti nepřišly do DDM, 

ale vedoucí Jedničky za nimi přijely do školky. Byli jsme osloveni MŠ Lipnicí s prosbou o realizaci cca 

hodinové keramické dílny, kde si děti vyrobí jednotný výrobek. Školka disponovala veškerým 

vybavením a materiálem, rovněž si sama zajistila výpal výrobků a následné glazování. Z toho důvodu 

byla i cena za keramickou dílnu úměrně snížena o náklady na materiál a výpal. Připravili jsme motiv 

andílka modelovaného z volné ruky. Všechny učitelky se perfektně zapojily a pomáhaly dětem při 

vlastní práci, činnost šla proto hladce, 

bezproblémově, děti modelování bavilo a všem 

se andílek povedl. 

Na doporučení MŠ Lipnice, kde jsme na přání 

realizovali keramickou dílnu přímo ve školce, 

nás začátkem března oslovila další MŠ, 

abychom stejnou dílnu zrealizovali i pro ně. 

Školka měla opět disponovat veškerým 

vybavením a materiálem a zajistit si výpal 

výrobků a následné glazování. Z toho důvodu 

byla i cena za keramickou dílnu opět úměrně 

snížena o náklady na materiál a výpal. Po 

domluvě s pedagogy MŠ jsme si pro menší děti 

připravili modelovaní z plátu s otiskem 

dekorativních tkanin a vzorovaných válečků, ze kterého si děti následně vykrájely pomocí 

vykrajovátek srdíčka. Starší děti již měly práci složitější - z plátu podle šablony vykrojit oválek, z volné 

ruky vymodelovat hlavičku a takto vytvořit ovečku. Práci nám trochu komplikovala hodně již tvrdá 

keramická hlína, ale nakonec se i tak všem dětem podařil jejich výrobek ke spokojenosti všech.  



V březnu přišly již na tradiční keramickou dílnu do DDM dvě mateřské školky a to MŠ Elišky 

Krásnohorské a MŠ Juta. Téma práce bylo srdíčko pro maminky k svátku. První školka pracovala 

s plátem a šablonou, kdy do 

vykrojeného srdíčka otiskly svou 

vlastní ručičku a pomocí špejle 

zvýraznily obrys. Srdíčka byla 

následně naburelována a vypálena 

pedagogem DDM. Díky malému počtu 

dětí ve skupině se práce zvládla 

v klidu a zbyl i prostor pro drobné 

výrobky dle vlastního přání a fantazie 

dětí. Dílna byla rozdělena do dvou 

samostatných skupin. Původně mělo 

přijít přes 20 dětí, ale kvůli vysoké 

nemocnosti byla účast nižší. 

Rovněž druhá školka vytvářela srdíčko 

pro maminku z plátu vyválené hlíny. 

Avšak dekorace byla zvolená jiná. Po vykrojení srdíčka podle šablony si děti pomocí vrypů vidličkou 

ozdobily jednu polovinu srdíčka a tu druhou odekorovaly malými vykrojenými srdíčky ze zbytku plátu. 

Děti vyráběly srdíčka i pro své nemocné kamarády ze školky, které se dílny nemohli zúčastnit a i tak 

zbyl ještě nějaký čas pro drobné výrobky dle vlastního přání a fantazie dětí. Srdíčka byla následně 

naburelována a vypálena pedagogem DDM. Díky. Dílna byla opět rozdělena do dvou samostatných 

skupin - v úterý 11 dětí a ve středu 13 dětí. Původně sice bylo přihlášeno přes 20 dětí do jedné 

skupiny, ale s počtem účastníků opět zamíchala vysoká nemocnost.  
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Veselé velikonoce v Jedničce  
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