
Hurá do škol  
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Den spolků  

4. ročník tradiční akce Den spolků se konala tentokrát v pondělí 

5. 9. 2022. Na náměstí Václava Hanky si děti na našem stánku 

mohly pohrát na interaktivních věžích, mohly zahrát deskové hry 

nebo vytvořit ježečka z papíru. Nechyběla ani oblíbená lezecká 

stěna a dráha s RC modely. Pedagogové z DDM Jednička byli 

k dispozici nejen dětem, ale také rodičům, kteří měli otázky 

k jednotlivým kroužkům. Na této akci se prezentovaly holčičky 

z kroužků mažoretky Tweety a pro letošní rok se přidaly i děti 

z kroužku kytary, klavíru a flétničky.  
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Výtvarné dílničky CELOP  

Čtvrtek 15. 9. se nesl propojení dvou generací.  Děti z DDM 

Jednička zavítaly do sousedního CELOPu, kde proběhla 

výtvarná podzimní dílnička. Během které si klienti CELOPu 

vytvořili krásného ježka na zapíchnutí do květináče, či 

vystavení v pokojích. Jak klienti, tak děti z kroužku twirlingu 

pod DDM si akci velmi užili.  
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Den jazyků 2022 

Dům dětí a mládeže Jednička ve čtvrtek 29. 9. a 

v pátek 30. 9. otevřel svou bránu čtyřem cizincům, 

kteří během těchto dvou dnů prezentovali kulturu, 

jazyk a tradice své rodné země. Děti z dvorských, ale i 

okolních, základních škol se mohli setkat s Hectorem, 

který poutavě vyprávěl o svém Mexiku. Na dalším 

stanovišti se mohli žáci setkat s Vee z Vietnamu, která 

do svého programu zahrnula i akční ledolamky 

navozující kamarádskou a příjemnou atmosféru. 

Z Afrického Maroka k nám zavítala Kamar, která po třech letech v ČR dokázala téměř plynně 

pohovořit o své rodné zemi. Typické šaty, tajine, chuť a vůně marockého čaje navodily příjemné 



prostředí. Samostatné město Hong Kong prezentoval 

mladý student Harry. Svou skvělou angličtinou dokázal 

přiblížit tradiční čínské znaky, památky i pokrmy, na 

kterých si právě tam pochutnávají.  

Každý stát, který lektor a každé stanoviště bylo jiné, 

originální a zajímavé. Velice děkujeme organizaci Kuro 

Hradec Králové z. s., především Alle Strishně, která 

společně s námi zaštítila celou akci „Den jazyků“. Dále 

děkujeme Safari parku Dvůr Králové nad Labem za volné vstupenky pro naši partičku zahraničních 

lektorů, kteří si mohli užít svůj volný čas právě procházkami po našem dvorském Safari parku.  
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