
Uspávání strašidel  

Nedělní pozdní odpoledne a podvečer 6. 

listopadu 2022 byl v Jedničce ve znamení 

pohádkových strašidel a postav z horrorů. Na 

zahradě DDM a na dopravním hřišti se po 

covidové pauze konalo další Uspávání strašidel.  

Ještě nenastalo ani očekávaných 15.30 a na 

chodníku před zadním vstupem do Jedničky se 

začaly hromadit skupinky rodičů s dětmi. 

V areálu Jedničky na ně čekaly pohádkové 

postavičky a strašidla s drobnými úkoly. Mohli 

jste tu potkat třeba loupežníky, bílou paní, 

čerty, bludičky, černokněžníka… Kdo se chtěl v chladném počasí zahřát teplým čajem nebo si 

vyrobit nějakou drobnost, vešel nedaleko stanoviště vodníka do tělocvičny, kde bylo vše 

připraveno. Před DDM jste si mohli koupit i 

svítící balonky a různé blikající a hrající 

ozdůbky i sladkosti. Větší a otrlejší účastníci 

mohli projít mezi horrorovými přízraky na 

dopravním hřišti, kde pobíhali smrťáci, strašil 

šílený doktor, mátožně se pohybovaly 

mumie, děsila Samara, vlkodlak i další známé 

strašidelné postavy. Ti, kteří projevili svou 

nebojácnost, u některých zastavení získali 

sladkou odměnu. Mnozí malí i dospělí 

návštěvníci stačili obejít jak mírumilovné pohádkové postavy, tak děsivá monstra z horrorů. 

Všechno má ale svůj konec a tak se pohádková 

strašidla uložila k spánku na svá lůžka pod 

baldachýnem a děsivé přízraky po průvodu 

kordonem návštěvníků zmizely v tajemné „bráně 

zapomnění“. 

Věříme, že se akce účastníkům, jejichž počet se 

letos vyšplhal na rekordních 670, líbila a domů se 

vraceli plni zajímavých zážitků. Děkujeme všem 

dobrovolníkům v rolích strašidel i všem 

pomocníkům, bez kterých by se tato akce 

nemohla uskutečnit. Těšíme se na viděnou zase příští rok! 

Autor: Sylvie Černotová, Dis.  

 



Adventní dílny pro MŠ a ZŠ 

      

Autor: Mgr. Iveta Hanušová   

Závody RC modelářů  

V měsíci listopadu proběhly dva závody RC 

modelů závodních aut. První byl otevřený 

závod v DDM Jednička Dvůr Králové nad 

Labem. Na koberci závodily modely 1:28. 

Jsou to akumulátorem poháněné modely 

soutěžních vozů, které mají poháněné obě 

nápravy, a jsou vybaveny diferenciály 

s funkčním pérováním. Měření kol a 

vyhodnocení závodu je elektronicky 

pomocí čipů. Rychlosti modelů dosahují až 

30 km/h, což by ve skutečném aute bylo 

28x více. V kroužku se junioři učí řídit 

modely a seznamují s technikou a údržbou. Závody jsou vzhledem k rychlostem a členitosti 

dráhy náročné na šikovnost, pozornost a rychlost myšlení. Závodníkovi nesmí chybět ani 

perfektní ovládání jemné motoriky, práce s emocemi a adrenalinem. Ale po závodě jsou 

všichni opět kamarádi. Ve stejném duchu probíhá i závod dospělých.  

 Koho zajímají výsledky, fotografie i další informace na stánkách facebooku Automodeláři 

DDM Jednička a stránky RC offroad Trutnov. Závěrem musíme poděkovat  DDM Jednička a za 

vstřícnost při pořádání RC závodů. Velké poděkování patří především pak všem účastníkům 

za podařený závod. Těšíme se na další setkání u krásného koníčku a tímto zveme i všechny 

další zájemce o smysluplné využití volného času. 

Autor: Ing. Jan Tlamicha   

 

Noc venku  

Dne 24. 11. 2022 se kroužek Twirlingu, Veselé vařečky a Keramiky podílel na tradiční akci Noc 

venku. Děti napekly, tvořily a byly přítomné na samotném programu akce. Mohly shlédnout 



vystoupení seniorů z domova důchodců, hudební skupinu a také slavnostní zahájení. Bylo to 

velmi krásné a přínosné. Po programu v Hankově domě se část dětí přesunula do DDM, kde 

symbolicky také přespaly.  

    

 

 

Autor: Tereza Rejlová, Dis.  

 

Modelování andílků v MŠ Roháčova 

Po loňském roce, kdy jsme keramickou dílnu pro MŠ Roháčova zajišťovali poprvé, nás tato 

školka oslovila znovu letos na podzim. Dílna se realizovala přímo ve školce. Když jsme přijeli, 

byly už děti připravené u stolečků a s napětím očekávaly, co že si to tentokrát vymodelují. 

Protože vánoce už byly za dveřmi, připravili jsme pro děti výrobu andílka. Nejprve si všichni 

vymodelovali dvě kuličky na tělíčko a hlavičku, z větší kuličky vymodelovali šatičky a hlavičku 

k nim přilepili. Následně si z malého hádka vyrobili ručičky, pomocí vykrajovátka srdíčka 

udělali křídla a nakonec špejlí namalovali obličej a z lisu na česnek vytvořili vlásky. Kdo chtěl, 

přilepil ještě andílkovi na čelo nebo šatičky malou hvězdičku. Děti byly z andílků nadšené a 

všem se moc povedli, dokonce i těm nejmenším dětem. Vzhledem k tomu, že školka 

disponuje vlastní keramickou pecí, hlínou i nutným vybavením, organizačně byla dílna 

snadno zvládnutelná a také následné sušení, výpal a dekorování hotových výrobků, jež si 

školka zařizuje ve vlastní režii, celou akci značně zjednodušilo.  

Autor: Sylvie Černotová, Dis.  

 


