
Pod černou vlajkou  

Ve dnech 3. – 10. července 2022 se konal krátký letní pobytový tábor 

v Kempu Svatá Kateřina. 

Tři pirátské skupiny spolu soupeřily o to, kdo se jako první dostane 

k Ostrovu pokladů a bude moci dojít pro měšec kapitána Flinta. Za 

získané dukáty mohly nakupovat zbraně, jídlo, kanóny i lodě, které jim 

mohly urychlit proplutí řetízkem ostrovů. Vše si mohly kontrolovat na 

„námořní mapě“. Nechyběly samozřejmě hry, fotbal, malá stezka 

odvahy.  Během výletu do Hostinného děti pátraly po historických 

zajímavostech města. Odměnou 

jim byla vyražená mince s obrem. 

Došlo i na rukodělné práce, při kterých táborníci vyráběli 

dřevěné plachetnice z připravených dílů i drobné „suvenýry“ a 

„savovala se“ trika. Zpestřením byla návštěva Davida Cermana 

a Venduly Hamanové s ukázkou cvičených psů. Každá 

z pirátských tlup také dle zadání vytvořila pirátský koráb 

s kanony a vyplula s ním na „moře“. To byl jeden z nejtěžších 

úkolů pirátského klání mezi oddíly pirátů s červenou, modrou a 

žlutou vlajkou. Každý z účastníků si odvezl nejen vlastnoručně vyrobenou památku z tábora, ale také 

přívěsek s kotvou a kormidlem. Věříme, že se tábor líbil a děti si odnesly zajímavé zážitky.  

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

PT Šikovné ručičky 

DDM Jednička každoročně pokrývá svou nabídkou 

příměstských táborů celé letní prázdniny. Nejinak 

tomu bylo i v letošním roce a celou škálu tematicky 

rozmanitých programů odstartoval již tradiční 

rukodělně zaměřený tábor Šikovné ručičky. A že se 

sešla parta dětí s ručičkami skutečně šikovnými, 

dokazují zejména jejich zdařilé výrobky, které si 

během tábora vyrobily. Přestože jsme na táboře 

nejenom tvořili, ale také hráli různé hry, nejvíce se 

děti těšily, až na konci dne předvedou svým rodičům, 

co vlastnoručně vyrobily. Hrdě tak předváděly například pejsky z ručníků, obrázky z tácků, tašky 

z triček, tužkovníky, motýlky z kolíčků nebo mramorované hrnečky. Nejpyšnější však byly zejména na 

své výrobky ze dřeva, kdy si při výrobě bedýnky a dřevěného medvídka vyzkoušeli i práci s kladivem, 



hřebíky, lepidlem a barvami. Co všechno šikovné ručičky pětadvaceti dětí dokázaly vytvořit za 

pouhých pět dní, můžete vidět ve fotogalerii Jedničky. 

Autor: Sylvie Černotová, Dis.  

 

Zahraniční zájezd - Příšerky všude kam se podíváš 

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

 

PT Harry Potter 

Druhý příměstský tábor v Jedničce nabídl 

dětem dobrodružství v tajuplném světě 

Bradavické školy čar a kouzel. Když během 

první hry přiběhl mezi děti Hagrid a předal 

jim dopis přímo od Brumbála, začala teprve 

ta pravá zábava. Mluvící klobouk rozdělil děti 

do dvou kolejí, které se během celého týdne 

utkávaly v různých soutěžích, hrách a 

disciplínách. Malí kouzelníci museli ale kromě 

čarodějných znalostí prokázat i svou zručnost 

a tak se nebývalou energií a chutí vrhly do 

zdobení triček a tvorby kravat a brýlí, vyráběli 

si vlastní kouzelnické hůlky, znaky svých kolejí a také model Bradavic, nebáli se ale pustit i do výroby 

vlastních mýdel, kouzelnických tašek nebo čarokrásných fimo-lžiček. Výzvou pro mnohé byl i „let“ na 

koštěti a další disciplíny, které si pro ně připravily jejich profesorky Anička a Barča.  

 

Autor: Sylvie Černotová, Dis.  

Pobytový tábor – Jumaji  



 

Autor: Mgr. Tereza Dobiášová   

PT Hry bez hranic 

Ve dnech 18. – 22. 7 probíhal příměstský tábor 

s názvem Hry bez hranic. Celý program byl 

založený na sportovních hrách a aktivitách. 

Společně se děti připravovaly na Polynejské Hry 

bez hranic, které se měly konat na Velikonočních 

ostrovech. Připravily se na silné soupeře 

z PukaPuka, na obratné sportovce z Oeny, 

nezapomněly ani na rychlíky z Rututy a Aitutácké 

akrobaty. V úterý jsme navštívili Baldův svět 

v Mladých Bukách, kde na děti čekal program 

v podobě různých prolízaček a vodních her. Kromě deskových a karetních her ve velkém na nás čekal 

odpoledne bazén, vodní balónková bitva a míčové hry. Nezapomněli jsme ani na menší výlety, jako 

byla cesta do lesa, kde jsme s dětmi absolvovali zápas s Čarodějem. Nakonec nám zavolali 

z Velikonočních ostrovů, že se zhoršilo počasí, a proto se odkládají Hry bez hranic na příští rok. Každý 

sportovec od nás dostal letenku na Velikonoční ostrovy, která platí i pro příští rok. Takže už se na ně 

MOC těšíme!  

 

Autor: Magdaléna Horáková  

 

PT Cesta kolem světa  

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

 

 



PT Výcvik malých soptíků 

  

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

Mezi námi zvířaty  

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

Kouzelná planeta  

Autor: Mgr. Iveta Hanušová  

PT Letní animace VII.  

Předposlední týden prázdnin i v letošním roce patřil dětem 

s fantazií, nápady a hereckým umem. Již 7. ročník oblíbeného 

příměstského tábora Letní animace proběhl 15. – 19. 8. 2022. Po 

seznamovacích hrách a rozdělení dětí do týmů jsme se s chutí a 

elánem pustili do vytváření scénářů. Téma bylo jasné „Pojďme 

vytvořit zajímavou, vtipnou reklamu na věc či službu, kterou ještě 

nikdo neviděl. O zábavu nebyla nouze. Ihned v úterý ráno jsme se 

vydali do pardubického Divadla 29, kde si děti vyzkoušely 

filmařskou techniku „Pixilace“ a pro malé osvěžení 

v letních dnech si děti došly na Pardubické koupaliště. 

Samozřejmě ani letos neměla chybět přespávačka, 

opékání špekáčků a noční hra. Ve středu nás čekalo 

krušné ráno, ale práce a naše filmy nepočkají a je třeba 

pokračovat. Protože už v pátek nás čeká slavnostní 

promítání filmů. Týden se překulil světelnou rychlostí a 

28 dětí čekala prezentace jejich týdenní práce. Vše se 

podařilo! 
Autor: Mgr Alena Hušková  

Turistický tábor Novoborsko  

Už šestým rokem je v nabídce DDM Jednička turistický 
tábor. Díky tomu znají děti ze Dvora Králové a okolí velmi 
dobře Český ráj, nejzajímavější cíle navštívily loni na 
Kokořínsku a letos jsme se vydali na Novoborsko, 
konkrétně do Sloupu v Čechách. Byli jsme zvědaví, co 
nám zdejší kraj nabídne a mile nás překvapil. Hustá síť 
turisticky značených cest mezi pískovcovými skalami nás 
dovedla na úchvatné vyhlídky, ke dvěma skalním hradům 
– Sloupu a Svojkovu, na rozhlednu Na Stráži a k mnoha 

jeskyním. Malým dobrodružstvím bylo putování asi 200m dlouhým tunelem u Velenic, kdysi 
vodním náhonem  brusírny skla. Blízkost Nového Boru jsme využili k návštěvě galerie sklárny 



Novotný Glass, kde jsme viděli při práci foukače skla. Dalším cílem ve městě byl nový 
Skleněný dům, oceňovaný architekty. Protože nám počasí opravdu přálo, využili jsme ke 
koupání příjemnou pláž Radvaneckého rybníka. Od našeho třetího tábora v Českém ráji se 
stala tradicí příprava divadelních představení. Netušili jsme, že ve Sloupu najdeme přírodní 
divadlo s kulisou části kamenného hradu, dvojicí vrat 
a několika skalními vstupy na jeviště. To vše naši 
mladí „divadelníci“ využili k přípravě dvou 
podvečerních vystoupení. Divadlo se vydařilo a obě 
„umělecké skupiny“ si ještě dlouho měly o čem 
vyprávět. Na konci tábora jsme vyhodnotili 
turistickou soutěž a předali ceny. Speciální diplom a 
turistické vybavení si odnesla Terka Zemková za 
věrnost našemu táboru – letos se účastnila po šesté. 
V žádném roce nechyběla.  Věřím, že se naší turistické 
partě tábor líbil. A kam se vypravíme příště? To se 
ještě uvidí.  

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

PT Než zazvoní  

…to je název posledního příměstského 

tábora, který již několik let tradičně 

uzavírá prázdninovou nabídku DDM 

Jedničky. I letos byl pro všechny účastníky 

připravený pestrý a bohatý program, 

který měl každý den trochu jiný charakter 

a náplň. V pondělí musely všechny děti 

úspěšně složit nelehkou zkoušku, aby byly 

přijaté mezi piráty. Po rozdělení do skupin 

dostaly děti za úkol nakreslit svou loď i 

s posádkou. K tomu jim posloužily i 

portrétní fotografie, které jsme využili i 

při následné výrobě vlastních hrníčků a magnetek. Své tělo si malé pirátky a piráti pořádně protáhli 

při hře Mravenečci, kde bylo cílem získat co nejhodnotnější kořist přinášením různých surovin. Úterý 

bylo celé věnované tvoření a malování. Kromě abstraktních obrazů na plátno, které děti tvořily 

technikou pouringu (lití akrylových barev), si každý vyrobil i vlastní levandulí provoněný měšeček a 

tašku ve tvaru pejska. Ve středu se děti pustily do 

kuchtění. Nejprve si ale pomocí hry musely získat 

všechny potřebné ingredience, ze kterých pak mohly 

vyrobit vše potřebné na hostinu. Nad ovocnými špízy, 

pizza šneky a vanilkovým pudingem se všem sbíhaly 

sliny. Nechybělo ani tematické tvoření dortových 

krabiček. Čtvrtek zavedl děti mezi zvířátka. Nejprve se 

něco zajímavého dozvěděly o těch z českých lesů a luk a 

odpoledne se vyrazily podívat na exotičtická zvířata do 

dvorské Zoo. Povídání o zvířátkách zpestřilo i několik 

zábavných pohybových her a soutěží. Pátek byl doslova 



zlatým hřebem celého tábora, neboť děti se vydaly do 

nedalekého lesa, aby zde v potůčku rýžovaly „zlato“. Lesní 

výprava pak vyvrcholila hledáním měšce s pokladem. A kdo 

neměl ještě vody dost, svlažil se odpoledne i v našem 

bazénu. Prázdniny jsou u konce a s nimi i všechny naše 

tábory. Snad se dětem líbily a volný čas s námi v Jedničce 

strávily rády. A my se budeme zase těšit za rok na viděnou. 

Prázdniny ahóóój!  

 

 
Autor: Sylvie Černotová, Dis.  

Mažoretky Tweety na cestách II.  

Poslední týden v srpnu jsme se již podruhé sešly na chatě Perla 

v Orlickém Záhoří, abychom si užily týden plný her a cvičení. A že bylo 

co trénovat! Mažoretkám Tweety totiž začíná nová sezóna už v říjnu.  

 

A začaly jsme opravdu od základů – řádná rozcvička nesměla žádné 

ráno chybět, stejně tak jako různá baletní průprava, trénování 

správného postoje, nebo i učení přísunů a křížených kroků. Hlavně se 

ale Tweetynky zlepšovaly v práci s hůlkou, učily se nové prvky a 

vylepšovaly svá vyhazování a přehazování batonu. Samozřejmě jsme 

začaly nové choreografie, a jelikož šla práce našim Tweetynkám pěkně 

od ruky, máme slušný začátek na nový školní rok.  

 

Náš týden nebyl ovšem pouze o dřině. Kromě toho, že 

mažoretky vyráběly například vlastní náušnice, tak jsme 

každý den měly společnou odpolední hru a také večerní 

program. A jak že takový večerní program vypadal? Buď 

jsme odpočívaly u filmu, nebo se trochu zamýšlely nad AZ 

kvízem, dokonce i noční hru jsme si užily. Tweetynky si 

také vymyslely vlastní sestavy v menších skupinkách.  

 

Ačkoli se nám počasí nevyvedlo úplně podle představ, 

soustředění jsme si nakonec užily uvnitř i venku. A tomu pomohlo nejen dobré jídlo, ale i útulné 

prostředí naší chaty. Uteklo to rychle a už byl čas se vrátit nejen domů, ale i do školy. Je ale jisté, že 

na toto soustředění budeme ještě dlouho vzpomínat! 

Autor: Jana Kejdanová  

 

 

 



ZOO a Delfinárium v Norimberku   

Prázdniny roku 2022 jsme spolu s 33 účastníky 

uzavřeli krásným výletem do ZOO v německém 

Norimberku. V brzkých ranních hodinách 

v úterý 30. 8. jsme se vydali na dlouhou a 

náročnou cestu. Cílem naší cesty byla ZOO. 

Tato zahrada je výjimečná v tom, že zde 

nenajdete jenom zvířata typická právě pro toto 

místo. Tato zoologická zahrada je spojená 

s delfináriem – cvičenými delfíny a lachtany. 

Příjemnou procházku v lesoparku, plném zvířat 

jako například gorily, tygři, kamzíci, buvoly a žirafy, ale i kapustňák, tučňáci či tuleni si ozvláštníte 

právě vystoupením delfínů a lachtanů. Děti našich rodin si samozřejmě pohrály i na několika hřištích 

a samozřejmě zmrzlina nesměla chybět. Výlet to byl opravdu parádní.  

Autor: Mgr. Alena Hušková   

 

 


